
  

  

II  rraann  rriigghhtt  bbaacckk  ttoo  mmyy  bbooyyss..    II  ggaatthheerreedd  tthheemm  rroouunndd  mmee  aanndd  bbeeggaann  ttoo  sshhoouutt  iinn  aa  lloouudd  vvooiiccee::  ""GGrreeaatt  nneewwss,,  mmyy  ssoonnss!!    WWee  hhaavvee  

ggoott  aa  ppllaaccee  ffoorr  oouurr  OOrraattoorryy,,  aa  mmoorree  rreelliiaabbllee  oonnee  tthhaann  wwee  hhaavvee  hhaadd  uunnttiill  nnooww..    WWee  sshhaallll  hhaavvee  aa  cchhuurrcchh,,  aa  ssaaccrriissttyy,,  

ccllaassssrroooommss  aanndd  aa  ppllaaccee  ttoo  ppllaayy..    OOnn  SSuunnddaayy,,  nneexxtt  SSuunnddaayy,,  wwee  sshhaallll  ggoo  ttoo  oouurr  nneeww  OOrraattoorryy,,  wwhhiicchh  iiss  oovveerr  tthheerree  iinn  PPiinnaarrddii''ss  

hhoouussee""..    AAnndd  II  ppooiinntteedd  tthhee  ppllaaccee  oouutt  ttoo  tthheemm..    ((MM..OO..  pp..225577))  
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  CCHHAAPPTTEERR  11  

  

  AARREEAASS  OOFF  CCOOMMMMIITTMMEENNTT  

  

  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

[[110066]]  

TThhee  GGCC2244  ooffffeerrss  ttoo  tthhee  SSDDBBss  nneeww  ppeerrssppeeccttiivveess  ffoorr  lliivviinngg  tthhee  mmiissssiioonn  aatt  tthhee  pprreesseenntt  ddaayy..    IItt  wwaannttss  ttoo  ggiivvee  rriissee  ttoo  ddeeeepp  

ccoonnvviiccttiioonnss  aanndd  ffoosstteerr  nneeww  ssttyylleess  ooff  pprroocceedduurree..    TToo  tthhiiss  eenndd  iitt  bbeelliieevveess  tthhaatt  iitt  iiss  iittss  dduuttyy  ttoo  ttrreeaadd  tthhee  ssiiggnnss  ooff  tthhee  ttiimmeess  iinn  tthhee  

pprreesseenntt  ssttrraatteeggiieess  ooff  eevvaannggeelliizzaattiioonn  aanndd  eedduuccaattiioonn..  

  

AAfftteerr  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  ssoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  rreeaalliittyy  ooff  aa  wwoorrlldd  wwhhiicchh  iiss  bbeeccoommiinngg  eevveerr  mmoorree  sseeccuullaarriizzeedd  aanndd  ssmmiitttteenn  bbyy  mmuullttiippllee  

ffoorrmmss  ooff  yyoouutthhffuull  ppoovveerrttyy,,  tthhee  ccoonncciilliiaarr  tthheeoollooggyy  ooff  ccoommmmuunniioonn  aanndd  ooff  ccoommmmoonn  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iinn  tthhee  mmiissssiioonn  ooff  tthhee  CChhuurrcchh,,  

tthhee  ggrroowwtthh  iinn  eesstteeeemm  ffoorr  tthhee  ssppiirriitt  ooff  DDoonn  BBoossccoo,,  aanndd  tthhee  ccoommmmiittmmeenntt  bbyy  aann  eevveerr  ggrroowwiinngg  nnuummbbeerr  ooff  llaayy  ppeeooppllee  ttoo  lliivvee  iitt  iinn  

tthhee  wwoorrlldd,,  tthhee  GGCC2244  iinntteennddss::  

  

--  ttoo  ffiixx  aatttteennttiioonn  oonn  tthhee  nneeww  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy,,  aanndd  hheennccee  oonn  tthhee  ccoonnsseeqquueenntt  ddeemmaanndd  ffoorr  aa  cchhaannggee  

iinn  mmeennttaalliittyy  aanndd  ssttyyllee  ooff  lliiffee,,  iinn  aa  ccoommmmoonn  pprroocceessss  ooff  hhoolliinneessss  aanndd  ccoommmmiittmmeenntt;;  

--  ttoo  oobblliiggee  llooccaall  aanndd  pprroovviinncciiaall  ccoommmmuunniittiieess  ttoo  rreeaalliizzee  tthhiiss  nneeww  rreellaattiioonnsshhiipp  iinn  iinntteerraaccttiinngg  wwiitthh  vvaarriioouuss  ggrroouuppss  ooff  llaayy  

ppeeooppllee,,  eessppeecciiaallllyy  wwiitthh  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy,,  ooff  wwhhiicchh  tthhee  SSDDBBSS  aarree  aanndd  mmuusstt  ffeeeell  tthheemmsseellvveess  ttoo  bbee  aann  

iinntteeggrraall  ppaarrtt  ((ccff..CC  55));;  

--  ttoo  iinnddiiccaattee  PPrroovviinncciiaallss  aanndd  RReeccttoorrss  aass  pprriimmaarriillyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhiiss  ttaasskk  iinn  tthheeiirr  oowwnn  ccoommmmuunniittiieess;;  

--  ttoo  rreennddeerr  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhiiss  pprroojjeecctt  tthhee  ootthheerr  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy,,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  FFMMAAss  aanndd  

CCooooppeerraattoorrss,,  uurrggiinngg  tthheemm  ttoo  sshhaarree  tthhee  ccoommmmoonn  cchhaarriissmmaattiicc  rreessppoonnssiibbiilliittyy;;  

--  ttoo  ggiivvee  pprriioorriittyy  ttoo  tthhee  CCEEPP  aass  aa  sseettttiinngg  ffoorr  lliiffee  aanndd  aaccttiivviittyy,,  ccoonnvvookkiinngg  iitt  aanndd  ggiivviinngg  iitt  aa  ssttrruuccttuurree  wwiitthhiinn  aa  sshhaarreedd  

PPEEPPSS;;  

--  ttoo  pprroommoottee  tthhee  SSaalleessiiaann  MMoovveemmeenntt,,  iinn  wwhhiicchh  aarree  iinnvvoollvveedd  yyoouunnggsstteerrss  ((SSYYMM)),,  tthheeiirr  aanniimmaattoorrss,,  vvoolluunntteeeerrss,,  ffaammiilliieess,,  

ccoollllaabboorraattoorrss  aanndd  ffrriieennddss  ooff  DDoonn  BBoossccoo;;  

--  ttoo  iinnddiiccaattee  tthhee  ccoommiinngg  ssiixx  yyeeaarrss  aass  tthhee  ttiimmee  ffoorr  ggiivviinngg  eeffffeecctt  ttoo  tthhee  ooppeerraattiivvee  ddeecciissiioonnss  hheerree  sseett  oouutt,,  eennttrruussttiinngg  ttoo  tthhee  

pprroovviinncceess  tthhee  ttaasskk  ooff  ssttuuddyyiinngg  hhooww  tthheeyy  ccaann  bbee  aapppplliieedd  iinn  tthhee  vvaarriioouuss  llooccaall  ssiittuuaattiioonnss;;  

--  ttoo  pprroovvookkee  aanndd  ccoooorrddiinnaattee  eexxcchhaannggeess  ooff  iiddeeaass  aanndd  eexxppeerriieenncceess  aatt  llooccaall,,  pprroovviinncciiaall  aanndd  wwoorrlldd  lleevveell..  

  

IInn  pprraaccttiiccee  tthhee  nneeww  rraappppoorrtt  bbeettwweeeenn  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy  wwiillll  bbee  rreeaalliizzeedd  tthhrroouugghh  pprroocceesssseess  aanndd  ssttrraatteeggiieess  wwhhiicchh  aarree  

iinntteerrddeeppeennddeenntt::  

  

--  CCoonnvviinncceedd  aanndd  ssiinncceerree  IINNVVOOLLVVEEMMEENNTT  bbyy  bbootthh  SSDDBBss  aanndd  LLaayy  ppeeooppllee,,  

--  wwhhiicchh  mmaattuurreess  iinnttoo  ccoonnccrreettee  aanndd  eeffffeeccttiivvee  SSHHAARREEDD  RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTYY,,  

--  wwiitthh  tthhee  nneecceessssaarryy  rreecciipprrooccaall  aanndd  ttrraannssppaarreenntt  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN,,  

  

  

--  qquuaalliiffiieedd  bbyy  aann  aaddeeqquuaattee  FFOORRMMAATTIIOONN  ooff  aa  mmuuttuuaall  aanndd  ccoommpplleemmeennttaarryy  nnaattuurree..  

  

  

11..  BBrrooaaddeenniinngg  tthhee  iinnvvoollvveemmeenntt  

[[110077]]  

FFrroomm  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  hhiiss  aappoossttoolliicc  aaccttiivviittyy,,  DDoonn  BBoossccoo  iinnccoorrppoorraatteedd  iinn  hhiiss  mmiissssiioonn  mmaannyy  llaayy  ppeeooppllee  iinn  ssoo  cclloossee  aann  

iinnvvoollvveemmeenntt  tthhaatt  hhee  hhaadd  iinn  mmiinndd  aa  CCoonnggrreeggaattiioonn  ooff  rreelliiggiioouuss  wwiitthh  vvoowwss  aanndd  aa  ccoommmmoonn  lliiffee  ((SSaalleessiiaannss))  aanndd  ooff  llaayy  ppeeooppllee  

((eexxtteerrnn  SSaalleessiiaannss))  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  ssaammee  mmiissssiioonn  ooff  sseerrvviiccee  ttoo  tthhee  yyoouunngg  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheeiirr  ppoossssiibbiilliittiieess..  

TTooddaayy  tthhee  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  tthhee  llaaiittyy  iinn  tthhee  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  mmiissssiioonn  ooff  DDoonn  BBoossccoo  iiss  aa  wweellll  kknnoowwnn  ffaacctt,,  eevveenn  iiff  iinn  mmoosstt  

ccaasseess  iitt  iiss  aa  mmaatttteerr  ooff  aa  pprreesseennccee  wwhhiicchh  iiss  pprreevvaalleennttllyy  pprrooffeessssiioonnaall  oorr  ffoorrttuuiittoouuss  aanndd  wwhhiicchh  sshhoouulldd  mmaattuurree  iinnttoo  aa  ccoonnsscciioouuss  

ooppttiioonn..    TThheerree  iiss  aann  uurrggeenntt  nneeeedd  ttoo  bbrrooaaddeenn  aanndd  qquuaalliiffyy  tthhee  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  llaayy  ppeeooppllee  wwhhoo  aarree  wwiilllliinngg  ttoo  bbeeccoommee  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  

vvaasstt  mmoovveemmeenntt  ooff  ppeerrssoonnss  wwoorrkkiinngg  ffoorr  tthhee  ssaallvvaattiioonn  ooff  tthhee  yyoouunngg,,  iinnssiiddee  aanndd  oouuttssiiddee  ssaalleessiiaann  ssttrruuccttuurreess,,  iinn  tthhee  CChhuurrcchh  aanndd  

cciivviill  iinnssttiittuuttiioonnss  ((CC  55))..  

  



    11..11    OObbjjeeccttiivvee  

[[110088]]  

TToo  ppaassss  ffrroomm  aa  ssiimmppllee  aacccceeppttaannccee  ooff  tthhee  llaaiittyy  ttoo  aann  eeffffeeccttiivvee  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  tthheeiirr  ppaarrttiiccuullaarr  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iinn  eedduuccaattiioonn  

aanndd  ppaassttoorraall  wwoorrkk..  

  

      11..22    GGuuiiddeelliinneess  

[[110099]]  

RReessppoonnssiibbiilliittyy  iinn  iinnvvoollvveemmeenntt  

TThhee  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  bbrrooaaddeenn  tthhee  iinnvvoollvveemmeenntt  iiss  ooff  aallll  tthhoossee  wwhhoo,,  iinn  ffaacctt,,  aatt  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  aanndd  uunnddeerr  vvaarriioouuss  hheeaaddiinnggss  aarree  

aallrreeaaddyy  sshhaarriinngg  tthhee  ssppiirriitt  aanndd  mmiissssiioonn  ooff  DDoonn  BBoossccoo..    AAnn  eennttiirreellyy  ssppeecciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aattttaacchheess  ttoo  tthhee  SSDDBBss,,  bbeeccaauussee  ooff  

tthheeiirr  iiddeennttiittyy  aanndd  tthhee  ttaasskk  ggiivveenn  tthheemm  bbyy  tthhee  FFoouunnddeerr  ooff  bbeeiinngg  aanniimmaattoorrss  ooff  tthhee  MMoovveemmeenntt  wwhhiicchh  ffrroomm  hhiimm  ttooookk  iittss  oorriiggiinnss..  

[[111100]]  

CCoommmmuunnaall  wwiittnneessss  

TThhee  wwiillll  ooff  tthhee  SSDDBB  ccoommmmuunniittyy  ffoorr  ooppeennnneessss  aanndd  iinnvvoollvveemmeenntt  iiss  eexxpprreesssseedd  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee  tthhrroouugghh  tthhee  ccoommmmuunnaall  wwiittnneessss  

ooff  ssaalleessiiaann  ssppiirriittuuaalliittyy  aanndd  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  wweellccoommee,,  ffoollllooww  uupp,,  aanndd  sseeee  ttoo  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aallll  wwhhoo  iinntteenndd  ttoo  lliivvee  DDoonn  BBoossccoo''ss  

ssppiirriitt  aanndd  mmiissssiioonn..  

[[111111]]  

TToowwaarrddss  ggrreeaatteerr  sshhaarriinngg  

PPaarrttiiccuullaarr  aatttteennttiioonn  mmuusstt  bbee  ggiivveenn  ttoo  llaayy  ccoollllaabboorraattoorrss,,  ttoo  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  aanndd  eessppeecciiaallllyy  tthhee  CCooooppeerraattoorrss,,  ttoo  

tthhoossee  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  SSaalleessiiaann  MMoovveemmeenntt,,  aanndd  ttoo  tthhee  ppaarreennttss  ooff  tthhee  yyoouunnggsstteerrss  aanndd  tthheeiirr  ffaammiilliieess..    TThhee  sshhaarriinngg  ooff  eedduuccaattiivvee  

iiddeeaallss  sshhoouulldd  bbee  ffoosstteerreedd  tthhrroouugghh  ddiirreecctt  eexxppeerriieennccee  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iinn  tthhee  CCEEPP  aanndd  tthhrroouugghh  oorrggaanniicc  ppllaannss  ffoorr  oonnggooiinngg  

ffoorrmmaattiioonn..  

[[111122]]  

TThhee  yyoouunnggsstteerrss  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  bbeeiinngg  tthhoossee  ttoo  wwhhoomm  oouurr  wwoorrkk  iiss  ddiirreecctteedd,,  yyoouunngg  ppeeooppllee  aarree  aaccttiivvee  ssuubbjjeeccttss  aanndd  pprroottaaggoonniissttss  iinn  tthhee  mmeeaassuurree  iinn  

wwhhiicchh  tthheeyy  ggrrooww  iinn  tthhee  sshhaarriinngg  ooff  oouurr  mmiissssiioonn..    NNoowwaaddaayyss  nneeww  ffiieellddss  ooff  iinnvvoollvveemmeenntt  aarree  bbeeiinngg  ooppeenneedd  ttoo  tthheemm,,  ssuucchh  aass  tthhee  

aanniimmaattiioonn  ooff  yyoouutthh  ggrroouuppss  aanndd  tthhee  vvoolluunntteeeerr  mmoovveemmeenntt..  

[[111133]]  

LLaayy  ppeeooppllee  ooff  ootthheerr  rreelliiggiioonnss  aanndd  nnoonn--bbeelliieevveerrss  

LLaayy  ppeerrssoonnss  ttoooo  ooff  ootthheerr  rreelliiggiioonnss,,  tthhoossee  pprraaccttiissiinngg  nnoo  rreelliiggiioonn,,  aanndd  nnoonn--bbeelliieevveerrss  aallll  ddeesseerrvvee  oouurr  aatttteennttiioonn..    SSttaarrttiinngg  ffrroomm  

tthheeiirr  aavvaaiillaabbiilliittyy  ffoorr  iinnvvoollvveemmeenntt,,  tthheeyy  aarree  ccaalllleedd  ttoo  ggrrooww  iinn  aa  vvaalliidd,,  aallbbeeiitt  oonnllyy  ppaarrttiiaall,,  sshhaarriinngg  ooff  oouurr  eedduuccaattiivvee  aanndd  ssoocciiaall  

oobbjjeeccttiivveess..    TThhiiss  sshhaarriinngg  sshhoouulldd  bbee  ffoosstteerreedd  aallssoo  wwiitthh  aallll  tthhoossee  wwhhoo  wwoorrkk  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  yyoouutthh..  

[[111144]]  

AAtttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ffoorrmmss  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

OOff  ccoonnssiiddeerraabbllee  iimmppoorrttaannccee  ffoorr  iinnvvoollvveemmeenntt  iiss  tthhee  ccaarreeffuull  pprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  iimmaaggee  ooff  tthhee  mmiissssiioonn  ttoo  ppuubblliicc  ooppiinniioonn  aanndd  tthhee  

sspprreeaaddiinngg  ooff  iittss  mmoottiivveess  aanndd  vvaalluueess,,  nnoott  oonnllyy  bbyy  mmeeaannss  ooff  aaddeeqquuaattee  iinnffoorrmmaattiioonn  bbuutt  eessppeecciiaallllyy  bbyy  pprraaccttiiccaall  aanndd  mmeeaanniinnggffuull  

wwaayyss  ooff  bbeeiinngg  pprreesseenntt  iinn  tthhee  llooccaalliittyy..  

  

    11..33    PPrraaccttiiccaall  ccoommmmiittmmeennttss  

[[111155]]  

AAtt  llooccaall  lleevveell  

TThhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  sshhoouulldd  ffoorreesseeee  aa  pprrooggrraammmmee  ooff  iinnvvoollvveemmeenntt  wwiitthh  ffiixxeedd  mmeeaannss  aanndd  ddeeaaddlliinneess  ffoorr  iittss  aaccttuuaattiioonn,,  aaddaapptteedd  

ttoo  ddiiffffeerreenntt  ssiittuuaattiioonnss  aanndd  ppeerrssoonnss::  

  

aa..  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  llaaiittyy  iitt  sshhoouulldd  pprroommoottee  aa  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiicc  ttrraaiittss  ooff  tthhee  ssaalleessiiaann  ssppiirriitt  aanndd  tthhee  ttyyppiiccaall  

eelleemmeennttss  ooff  tthhee  llaayy  ssttaattee,,  tthhrroouugghh  ssttuuddyy,,  ddiissccuussssiioonn  aanndd  pprraaccttiiccaall  eexxppeerriieennccee  ooff  sshhaarriinngg  iinn  ssiiggnniiffiiccaanntt  mmoommeennttss  ooff  lliiffee  iinn  

ccoommmmoonn::  ddaayyss  ooff  ffoorrmmaattiioonn,,  ffrraatteerrnnaall  ggaatthheerriinnggss,,  sshhaarreedd  mmeeaallss,,  ffeessttiivviittiieess  aanndd  cceelleebbrraattiioonnss,,  mmoommeennttss  ooff  pprraayyeerr  aanndd  ooff  

rreecciipprrooccaall  eexxcchhaannggee  ooff  vviieewwss;;  

  

bb..  eexxppllooiitt  tthhee  iinnddiissppeennssaabbllee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  ppaarreennttss  aanndd  ffaammiilliieess  ooff  tthhee  yyoouunnggsstteerrss  iinn  aa  ccoonnttiinnuuaall  aanndd  eeffffeeccttiivvee  mmaannnneerr,,  

ffoosstteerriinngg  tthhee  sseettttiinngg  uupp  ooff  ccoommmmiitttteeeess  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  wwhhiicchh  ccaann  gguuaarraanntteeee  aanndd  eennrriicchh  tthhee  eedduuccaattiivvee  mmiissssiioonn  ooff  DDoonn  BBoossccoo  

bbyy  tthheeiirr  ppaarrttiicciippaattiioonn;;  

  

cc..  pprroommoottee  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthhee  wwoorrkk  iinn  tthhee  llooccaall  CChhuurrcchh  aanndd  nneeiigghhbboouurrhhoooodd,,  tthhrroouugghh  aaddeeqquuaattee  mmeeaannss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn,,  wwiitthh  

eexxppeerriieenncceess  ooff  ooccccaassiioonnaall  oorr  ssyysstteemmaattiicc  ppaarrttiicciippaattiioonn  wwiitthh  ootthheerr  ppeerrssoonnss  aanndd  ggrroouuppss  wwhhoo  sshhaarree  wwiitthh  uuss  tthhee  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  

tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  yyoouunngg,,  aanndd  eessppeecciiaallllyy  tthhoossee  wwhhoo  aarree  ppoooorr..  



[[111166]]  

AAtt  pprroovviinncciiaall  lleevveell  

TThhee  PPrroovviinncciiaall  wwiitthh  hhiiss  CCoouunncciill  sshhoouulldd::  

  

aa..  ssttiimmuullaattee  aa  kknnoowwlleeddggee  ooff  aanndd  ccoonnttaacctt  wwiitthh  llaayy  ppeeooppllee  wwhhoo  lliivvee  aanndd  wwoorrkk  wwiitthh  DDoonn  BBoossccoo''ss  ssppiirriitt  oouuttssiiddee  oouurr  ssttrruuccttuurreess;;  

  

bb..  pprrooggrraammmmee  wwiitthh  tthheemm  ssoommee  ttiimmeess  ffoorr  eexxcchhaannggee  ooff  iiddeeaass,,  eennccoouurraaggiinngg  tthheeiirr  ccoommmmiittmmeenntt  ooff  sseerrvviiccee  iinn  ffaavvoouurr  ooff  tthhee  yyoouunngg;;  

  

cc..  ssttuuddyy,,  iinn  aassssoocciiaattiioonn  wwiitthh  tthhee  rreellaattiivvee  oorrggaanniissmmss  ooff  tthhee  FFMMAA  aanndd  tthhee  CCooooppeerraattoorrss,,  tthhee  ppoossssiibbiilliittiieess  aanndd  mmeeaannss  mmoosstt  lliikkeellyy  

ttoo  ffaavvoouurr  tthhee  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  tthhee  llaaiittyy  iinn  tthhee  ccoommmmoonn  mmiissssiioonn..  

  

22..  PPrroommoottee  tthhee  sshhaarriinngg  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  

[[111177]]  

TThhee  ffuullll  aanndd  rreessppoonnssiibbllee  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  tthhee  llaaiittyy  iinn  tthhee  mmiissssiioonn  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  aanndd  tthhee  CCoonnggrreeggaattiioonn  bbrriinnggss  aabboouutt  ggrroowwtthh  iinn  

sshhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy..    TThhiiss  mmeeaannss  rreessppeeccttiinngg  tthhoossee  ttaasskkss  wwhhiicchh  ccoorrrreessppoonndd  ttoo  tthhee  llaayy  vvooccaattiioonn,,  aanndd  hheellppiinngg  eeaacchh  oonnee  ttoo  ffeeeell  

ccoommmmiitttteedd  iinn  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  wwoorrkk..  

IItt  iiss  nnoott  ssuuffffiicciieenntt  tthhaatt  tthheerree  bbee  ffaaccttss  oorr  ssiittuuaattiioonnss  iinn  wwhhiicchh  llaayy  ppeeooppllee  aarree  iinnvvoollvveedd,,  bbuutt  tthheerree  iiss  nneeeedd  ffoorr  aa  ccoonnsscciioouuss  

aacccceeppttaannccee  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  SSDDBBss  ooff  tthhee  nneecceessssiittyy  ooff  pprroommoottiinngg  sshhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy..    IItt  iiss  aa  qquueessttiioonn  ooff  ccrreeaattiinngg  oorr  

iinntteennssiiffyyiinngg  aa  nneeww  rraappppoorrtt  bbeettwweeeenn  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy,,  rreessppeeccttffuull  ooff  tthhee  iiddeennttiittyy  aanndd  ffuunnccttiioonnss  pprrooppeerr  ttoo  eeaacchh  wwiitthhoouutt  ccoonnffuussiioonn  

ooff  rroolleess..  

SShhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  eexxpprreesssseedd  iinn  ddiiaalloogguuee,,  iinn  tteeaamm  wwoorrkk,,  iinn  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  ssttrruuccttuurreess  aanndd  aaddeeqquuaattee  oorrggaanniissmmss  aanndd  iinn  

tthhee  sseeaarrcchh  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess,,  sshhoouulldd  bbee  pprroommootteedd  aatt  eevveerryy  lleevveell..    IItt  iiss  mmaanniiffeesstteedd  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  CCEEPP  aanndd  iinn  

oorrggaanniissmmss  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  aanniimmaattiioonn..  

  

    22..11  OObbjjeeccttiivvee  

[[111188]]  

TToo  pprroommoottee  eexxppeerriieenncceess,,  aattttiittuuddeess,,  pprraaccttiiccaall  pprroocceesssseess  aanndd  ssttrruuccttuurreess  ooff  sshhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  wwhhiicchh  ffoosstteerr  

ccoommmmuunniioonn  aanndd  sshhaarriinngg  iinn  tthhee  ssppiirriitt  aanndd  mmiissssiioonn  ooff  DDoonn  BBoossccoo..  

  

      22..22    GGuuiiddeelliinneess  

[[111199]]  

TThhee  CCEEPP  aanndd  tthhee  PPEEPPSS  

TThhee  pprrooppeerr  aanndd  eeffffiiccaacciioouuss  sseettttiinngg  ffoorr  tthhee  eexxeerrcciissee  ooff  sshhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  llaaiittyy  iinn  tthhee  ssaammee  mmiissssiioonn  tthhaatt  ggooeess  bbaacckk  ttoo  

DDoonn  BBoossccoo  iiss  tthhee  CCEEPP,,  iinn  wwhhiicchh  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy  hhaavvee  aann  eexxppeerriieennccee  ooff  ccoommmmuunniioonn  aanndd  sshhaarriinngg  aass  tthheeyy  ddrraaww  uupp,,  aaccttuuaattee  aanndd  

vveerriiffyy  tthhee  PPEEPPSS  

[[112200]]  

PPrroocceessss  ooff  aaccttiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  

TThhee  eexxeerrcciissee  ooff  sshhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iiss  aa  pprroocceessss  ooff  tthhee  wwhhoollee  ooff  tthhee  CCEEPP,,  wwhhiicchh  ppuuttss  aatt  iittss  cceennttrree  yyoouunngg  ppeeooppllee  aanndd  tthheeiirr  

nneeeeddss..    AAllll  iittss  ccoommppoonneennttss  eennggaaggee  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  ddiisscceerrnnmmeenntt,,  ppllaayyiinngg  aann  aaccttiivvee  ppaarrtt  iinn  sseeeekkiinngg  ssoolluuttiioonnss  ffrroomm  tthhee  

ssttaannddppooiinntt  ooff  tthhee  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  pprroojjeecctt..  

[[112211]]  

LLeeaaddiinngg  ppooiinnttss  

FFoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee  iitt  iiss  iinnddiissppeennssaabbllee  ttoo  pprroommoottee::  

aa..  aa  sseerreennee  aanndd  pprrooggrreessssiivvee  ddiiaalloogguuee  oonn  tthhee  ccoonntteenntt  aanndd  mmoottiivvaattiioonnss  ooff  tthhee  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  wwoorrkk,,  eennccoouurraaggiinngg  

mmoommeennttss  ooff  ffeelllloowwsshhiipp  bbeettwweeeenn  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy;;  

bb..  wwoorrkk  iinn  ggrroouuppss,,  ttoo  ppllaann  oobbjjeeccttiivveess,,  ttiimmeess  aanndd  pprraaccttiiccaall  mmeetthhooddss  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  ddiissccuussssiioonn,,  iinncclluuddiinngg  aallssoo  tthhee  

ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrtt  aanndd  tthhee  bbuuddggeett  ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppeerriioodd;;  

cc..  tthhee  nneecceessssaarryy  iinntteeggrraattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  ddeemmaannddss  ooff  tthhee  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  aaccttiivviittyy  aanndd  tthhoossee  ooff  ffaammiillyy,,  ssoocciiaall  aanndd  

ppoolliittiiccaall  lliiffee,,  eessppeecciiaallllyy  ooff  tthhee  llaaiittyy,,  uussiinngg  iinn  tthhee  bbeesstt  wwaayy  aallll  tthhee  ffoorrmmss  ooff  ccoolllleeggiiaall  mmaannaaggeemmeenntt  aallrreeaaddyy  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  

iinnssttiittuuttiioonnss  oorr  bbyy  llaaww;;  

dd..  tthhee  cclleeaarr  aattttrriibbuuttiioonn  ooff  rroolleess  aanndd  ffuunnccttiioonnss  bbeettwweeeenn  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ttiimmee  aavvaaiillaabbllee,,  tthhee  ddiiffffeerreenntt  

vvooccaattiioonnss,,  pprrooffeessssiioonnaall  ccoommppeetteennccee  aanndd  lleevveellss  ooff  ssppiirriittuuaall  mmaattuurriittyy,,  wwiitthh  ppaarrttiiccuullaarr  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  yyoouunnggeerr  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

llaaiittyy    aanndd  ttoo  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  ((ccff..AAGGCC  335500,,  pp..5544))..  

[[112222]]  

TThhee  vvoolluunntteeeerr  mmoovveemmeenntt  



AA  ssiiggnniiffiiccaanntt  ffoorrmm  ooff  sshhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  wwiitthh  llaayy  ppeeooppllee,,  aanndd  eessppeecciiaallllyy  tthhee  yyoouunnggeerr  oonneess,,  iiss  tthhee  vvoolluunntteeeerr  mmoovveemmeenntt..    

EEdduuccaattiivvee  sseerrvviiccee  ccaarrrriieedd  oouutt  ffuullll--ttiimmee  ffoorr  aa  ddeeffiinneedd  ppeerriioodd,,  wwhhiillee  iinnsseerrtteedd  iinn  aann  SSDDBB  ccoommmmuunniittyy  oorr  aa  ccoommmmuunniittyy  ooff  

vvoolluunntteeeerrss,,  iinn  oonnee''ss  oowwnn  pprroovviinnccee  ooff  oorriiggiinn,,  ssoommee  ootthheerr  pprroovviinnccee  oorr  oonn  tthhee  mmiissssiioonnss,,  rreepprreesseennttss  aa  vveerryy  mmeeaanniinnggffuull  eexxppeerriieennccee  

ffoorr  llaayy  ppeerrssoonnss  wwhhoo  aarree  sshhaarriinngg  iinn  DDoonn  BBoossccoo''ss  pprroojjeecctt..  

  

    22..33    PPrraaccttiiccaall  ccoommmmiittmmeennttss  

  

AAtt  llooccaall  lleevveell  

[[112233]]  

    TThhee  SSDDBB  ccoommmmuunniittyy  sshhoouulldd::  

  

aa..  eexxppllooiitt,,  aass  iinnssttrruummeennttss  ffoorr  ffoorrmmaattiioonn  ttoo  sshhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  tthhee  iinntteerrnnaall  ssttrruuccttuurreess  ooff  tthhee  SSDDBB  ccoommmmuunniittyy::  tthhee  

ccoommmmuunniittyy  ccoouunncciill,,  ccoommmmuunniittyy  ddaayy,,  aanndd  aasssseemmbbllyy  ooff  tthhee  ccoonnffrreerreess;;  

  

bb..  ccoonnssoolliiddaattee  tthhee  CCEEPP::  mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  aallll  iittss  mmeemmbbeerrss  ppllaayy  aann  aaccttiivvee  ppaarrtt  iinn  tthhee  eellaabboorraattiioonn,,  aaccttuuaattiioonn  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  

PPEEPPSS;;  gguuaarraanntteeee  tthhee  pprrooppeerr  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  ccoolllleeggiiaall  oorrggaannss  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  ((ccoouunncciillss,,  tteeaammss  ffoorr  gguuiiddaannccee  aanndd  

ccoooorrddiinnaattiioonn,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  eeccoonnoommiicc  oorrggaanniissmmss));;  sseeee  ttoo  iitt  tthhaatt  tthhee  llaaiittyy  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  ((ppeeddaaggooggiiccaall  

aanndd  ppaassttoorraall  ppeerrssppeeccttiivveess,,  nneeww  mmiissssiioonn  ffiieellddss,,  ffiinnaanncciiaall  iimmpplliiccaattiioonnss,,  ccoonnssttrruuccttiioonnss  aanndd  rreessttrruuccttuurriinngg));;  ffoosstteerr,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

tthhee  cciirrccuummssttaanncceess,,  tthhee  aassssuummiinngg  ooff  ddiirreeccttiivvee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  bbyy  ccoommppeetteenntt  llaayy  ppeeooppllee;;  

  

cc..  pprroommoottee  ooppeennnneessss  ttoo  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  iinniittiiaattiivveess  ssttaarrtteedd  uupp  bbyy  llaayy  ggrroouuppss  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  aanndd,,  aass  ffaarr  aass  

ppoossssiibbllee,,  ggiivvee  tthheemm  tthhee  nneecceessssaarryy  hheellpp..  

[[112244]]  

AAss  rreeggaarrddss  tthhee  vvoolluunntteeeerr  mmoovveemmeenntt,,  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  sshhoouulldd::  

--  bbee  ooppeenn  ttoo  eennccoouurraaggiinngg  tthhoossee  wwhhoo  aasskk  ttoo  hhaavvee  aann  eexxppeerriieennccee  ooff  tthhee  vvoolluunntteeeerr  mmoovveemmeenntt  eeiitthheerr  aatt  hhoommee  oorr  oovveerrsseeaass;;  

--  ffoollllooww  uupp  tthhee  vvoolluunntteeeerrss  wwhhoo  pprroovviiddee  sseerrvviiccee  iinn  oouurr  wwoorrkk,,  aatttteennddiinngg  ttoo  tthheeiirr  ffoorrmmaattiioonn,,  hheellppiinngg  tthheemm  ttoo  sshhaarree  iinn  tthhee  lliiffee  ooff  

tthhee  ccoommmmuunniittyy,,  aanndd  gguuiiddiinngg  tthheemm  iinn  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  eedduuccaattiivvee  rreessppoonnssiibbiilliittyy;;  

  

FFoorr  tthhoossee  wwhhoo  rreettuurrnn  aafftteerr  sseerrvviiccee  aabbrrooaadd::  

--  hheellpp  tthheemm  ttoo  aaccqquuiirree  aa  pprrooppeerr  ppssyycchhoollooggiiccaall  aanndd  aaffffeeccttiivvee  bbaallaannccee  tthhrroouugghh  ffrraatteerrnnaall  wweellccoommee  iinnttoo  tthhee  ffaammiillyy,,  eecccclleessiiaall  aanndd  

ssoocciiaall  eennvviirroonnmmeennttss;;  

--  kkeeeepp  iinn  mmiinndd  tthhee  ffiinnaanncciiaall  aassppeecctt,,  hheellppiinngg  tthheemm  ttoo  ggeett  bbaacckk  iinnttoo  tthhee  wwoorrlldd  ooff  wwoorrkk,,  aanndd  ggiivviinngg  pprriioorriittyy  iiff  ppoossssiibbllee  ttoo  

ccoommmmiittmmeennttss  iinn  hhaarrmmoonnyy  wwiitthh  tthheeiirr  lliiffee  cchhooiiccee..  

  

TToo  aallll  vvoolluunntteeeerrss::  

--  ooffffeerr  tthhee  vvooccaattiioonnaall  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ccoonnccrreettee  aaddhheerreennccee  ttoo  oonnee  ooff  tthhee  ggrroouuppss  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  ((SSDDBB,,  CCooooppeerraattoorrss,,  

FFMMAA,,  DDBBVV,,  DDBBSS,,  eettcc..))..  

  

AAtt  pprroovviinncciiaall  lleevveell  

[[112255]]  

    TThhee  PPrroovviinncciiaall  wwiitthh  hhiiss  CCoouunncciill  sshhoouulldd::  

  

--  aarrrraannggee  mmeeeettiinnggss  aanndd  eennccoouunntteerrss  wwiitthh  SSaalleessiiaannss  aanndd  llaaiittyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  vvaarriioouuss  sseeccttoorrss  ooff  aaccttiivviittyy,,  ttoo  pprrooggrraammmmee  aanndd  

eevvaalluuaattee  ttooggeetthheerr  tthhee  pprroocceessss  ooff  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  aaccttiioonn;;  

  

--  sseett  uupp  tthhee  ggeenneerraall  ffrraammeewwoorrkk  ooff  nnoorrmmss  aanndd  ccrriitteerriiaa  ffoorr  tthhee  ssmmooootthh  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  aaccttiivviittiieess,,  rreellaattiioonnsshhiippss  bbeettwweeeenn  SSDDBBss  

aanndd  llaaiittyy,,  aanndd  iinniittiiaattiivveess  pprroommootteedd  bbyy  tthheemm;;  

  

--  ssttuuddyy,,  aanndd  iiff  nneecceessssaarryy  pprroommoottee,,  tthhee  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  pprroojjeeccttss  ttooggeetthheerr  wwiitthh  ggrroouuppss  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  oorr  ootthheerr  llaayy  ggrroouuppss..    

FFoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee  tthheeyy  sshhoouulldd  ffoosstteerr  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  eeffffiicciieenntt  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  llooccaall  ccoouunncciill  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy,,  iinn  

wwhhiicchh  wwiillll  bbee  ssttuuddiieedd  ttooggeetthheerr  tthhee  nneeeeddss  ooff  yyoouunngg  ppeeooppllee  ooff  tthhee  aarreeaa,,  aanndd  ccoommmmoonn  pprroojjeeccttss  wwiillll  bbee  ddrraawwnn  uupp;;  

  

--  ttrryy  oouutt,,  wwhheerree  ppoossssiibbllee  aanndd  ccoonnvveenniieenntt,,  ddiiffffeerreenntt  ffoorrmmss  ooff  mmaannaaggeemmeenntt,,  ee..gg..  eennttrruussttiinngg  ssoommee  ssaalleessiiaann  wwoorrkkss  ttoo  llaayy  

aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  aallwwaayyss  iinn  aa  mmaannnneerr  wwhhiicchh  ssaaffeegguuaarrddss  tthheeiirr  ssaalleessiiaann  ssiiggnniiffiiccaannccee..  

[[112266]]  

WWiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  vvoolluunntteeeerr  mmoovveemmeenntt,,  tthheeyy  sshhoouulldd::  



  

--  hheellpp  ccoonnffrreerreess  aanndd  ccoommmmuunniittiieess  ttoo  rreeccooggnniizzee  iittss  iimmppoorrttaannccee  ffoorr  tthhee  ssaalleessiiaann  mmiissssiioonn;;  

  

--  ddrraaww  uupp  aanndd  ggiivvee  eeffffeecctt  ttoo  aa  pprroovviinncciiaall  ppllaann  wwhhiicchh,,  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  gguuiiddeelliinneess  ooff  tthhee  ddooccuummeenntt  ""TThhee  SSaalleessiiaann  VVoolluunntteeeerr  

MMoovveemmeenntt"",,  wwiillll  iinncclluuddee  ddeettaaiilleedd  pprrooppoossaallss  ffoorr  iinnsseerrttiioonn  iinn  tthhee  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  pprroojjeecctt,,  ffoorr  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  

vvoolluunntteeeerrss,,  ffoorr  ffoolllloowwiinngg  tthheemm  uupp  dduurriinngg  tthheeiirr  ppeerriioodd  ooff  sseerrvviiccee,,  aanndd  ffoorr  wweellccoommiinngg  tthheemm  aanndd  uussiinngg  tthheeiirr  eexxppeerriieennccee  oonn  tthheeiirr  

rreettuurrnn;;  

  

--  kkeeeepp  iinn  mmiinndd  tthhee  pprroobblleemmss  ffoolllloowwiinngg  tthhee  eennddiinngg  ooff  tthheeiirr  sseerrvviiccee,,  aanndd  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  tthhee  rreettuurrnn  hhoommee  ooff  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  bbeeeenn  

wwoorrkkiinngg  aabbrrooaadd;;  

  

--  ffoosstteerr  ppeerriiooddiicc  mmeeeettiinnggss  bbeettwweeeenn  tthheemm  aanndd  ootthheerr  yyoouunngg  ppeerrssoonnss  oorr  aadduullttss,,  ffoorr  sspprreeaaddiinngg  tthhee  ccuullttuurree  ooff  tthhee  vvoolluunntteeeerr  

mmoovveemmeenntt;;  

  

--  hheellpp  tthheemm  ttoo  mmaakkee  aa  ccrriittiiccaall  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthheeiirr  eexxppeerriieennccee,,  aanndd  rreeppllaann  tthheeiirr  lliiffee  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  tthhee  nneeww  eelleemmeennttss  tthheeyy  ffiinndd  

iinn  tthheemmsseellvveess  aanndd  iinn  tthhee  nneeww  eennvviirroonnmmeenntt  wwhhiicchh  wweellccoommeess  tthheemm;;  

  

--  pprroommoottee  ccoonnttaaccttss  wwiitthh  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  iinn  wwhhiicchh  tthhee  vvoolluunntteeeerrss  hhaavvee  ggiivveenn  tthheeiirr  sseerrvviiccee,,  ssoo  aass  ttoo  eennssuurree  tthhee  ccoonnttiinnuuiittyy  ooff  

tthhee  eexxppeerriieennccee..  

  

AAtt  wwoorrlldd  lleevveell  

[[112277]]  

    TThhee  RReeccttoorr  MMaajjoorr  wwiitthh  hhiiss  CCoouunncciill  wwiillll::  

  

aa..  pprroommoottee  tthhee  ssoouunndd  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  wwoorrlldd  oorrggaanniissmmss  ooff  aanniimmaattiioonn  aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ggrroouuppss  ooff  tthhee  

SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  sshhaarriinngg  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  kkeeeeppiinngg  aallwwaayyss  iinn  mmiinndd  tthheeiirr  aauuttoonnoommyy  aanndd  tthhee  ccoommmmoonn  mmiissssiioonn;;  

  

bb..  vveerriiffyy,,  wwiitthh  tthhee  ootthheerr  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  FFaammiillyy,,  wwhheetthheerr  iitt  bbee  ooppppoorrttuunnee  ttoo  sseett  uupp  aa  wwoorrlldd  ccoonnssuullttiinngg  bbooddyy  ffoorr  tthhee  FFaammiillyy;;  

  

cc..  mmaakkee  kknnoowwnn  iinniittiiaattiivveess  aanndd  eexxppeerriieenncceess  ooff  ccoollllaabboorraattiioonn  bbeettwweeeenn  SSaalleessiiaannss  aanndd  llaaiittyy..  

  

33..  EExxppllooiitt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

  

[[112288]]  

TThhee  bbrrooaaddeenniinngg  ooff  iinnvvoollvveemmeenntt  aanndd  tthhee  pprroommoottiinngg  ooff  sshhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ddeemmaanndd  aa  ccaappaacciittyy  aanndd  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  

ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  bbootthh  iinn  SSDDBB  ccoommmmuunniittiieess  aanndd  iinn  tthhee  rreellaattiioonnsshhiippss  bbeettwweeeenn  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy;;  tthheerree  iiss  aa  ggrreeaatt  ddeessiirree  aanndd  

eexxppeeccttaattiioonn  ffoorr  tthhee  aaccttiivvaattiioonn  ooff  rreellaattiioonnsshhiippss  ccaappaabbllee  ooff  iinnvvoollvviinngg  tthhee  lliiffee  aanndd  eexxppeerriieennccee  ooff  iinnddiivviidduuaallss,,  ggrroouuppss  aanndd  

ccoommmmuunniittiieess..  

EExxppllooiittiinngg  ccoommmmuunniiccaattiioonn  mmeeaannss  tthhaatt  wwee  hhaavvee  ttoo  bbee  aawwaarree  ooff  tthhee  nneeww  ccuullttuurraall  ssiittuuaattiioonn  iinn  wwhhiicchh  wwee  ffiinndd  oouurrsseellvveess;;  wwee  aarree  

wwiittnneessssiinngg,,  iinn  ffaacctt,,  aa  mmaassssiivvee  iinnvvaassiioonn  ooff  mmeeaannss  aanndd  mmeessssaaggeess  wwhhiicchh  ccrreeaattee  mmeennttaalliittiieess  aanndd  ccoonnddiittiioonn  bbeehhaavviioouurr..  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  iiss  iinnddiissppeennssaabbllee  ffoorr  tthhee  mmiissssiioonn,,  aanndd  iinn  tthhee  ssaalleessiiaann  ssttyyllee  iitt  ccaallllss  ffoorr  pprreesseennccee  aanndd  aappoossttoolliicc  ddeeddiiccaattiioonn  iinn  tthhee  

eedduuccaattoorrss,,  tthhee  oobblliiggaattiioonn  ttoo  ddeevveelloopp  vviittaall  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  ppeerrssoonnss  aanndd  ggrroouuppss  wwhhoo  sshhaarree  wwiitthh  uuss  tthhee  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  

mmiissssiioonn  ooff  DDoonn  BBoossccoo..  

  

      33..11    OObbjjeeccttiivvee  

[[112299]]  

TToo  eexxppllooiitt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinn  aallll  iittss  ffoorrmmss  aanndd  eexxpprreessssiioonnss::  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aatt  iinntteerrppeerrssoonnaall  aanndd  ggrroouupp  lleevveell,,  tthhee  

pprroodduuccttiioonn  ooff  mmeessssaaggeess,,  ccrriittiiccaall  aanndd  eedduuccaattiivvee  uussee  ooff  tthhee  mmeeaannss  ooff  ssoocciiaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  

  

      33..22    GGuuiiddeelliinneess  

[[113300]]  

CCoommmmuunniiccaattiioonn::  iinntteerrppeerrssoonnaall  aanndd  bbeettwweeeenn  ggrroouuppss  

AAtttteennttiioonn  ttoo  tthhee  qquuaalliittyy  aanndd  ggrroowwtthh  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  wwiitthhiinn  aanndd  oouuttssiiddee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittiieess,,  ddeevveellooppss  aattttiittuuddeess  aanndd  tthhee  

aabbiilliittyy  ttoo  lliisstteenn,,  ooppeennnneessss,,  fflleexxiibbiilliittyy  aanndd  eemmppaatthhyy  ffoorr  ssttaayyiinngg  wwiitthh  tthhee  yyoouunngg  aass  eedduuccaattoorrss  aanndd  ccoommmmuunniiccaattoorrss  ooff  tthhee  ffaaiitthh..  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  CCEEPP,,  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  aanndd  wwiitthh  ootthheerr  ggrroouuppss  bbeeccoommeess  aann  eeffffiiccaacciioouuss  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  mmaattuurriinngg  

ttooggeetthheerr  iinn  tthhee  ccaappaacciittyy  ffoorr  rraappppoorrtt  aanndd  sshhaarriinngg,,  ssoo  aass  ttoo  lliivvee  tthhee  vvaalluueess  ooff  tthhee  pprreevveennttiivvee  ssyysstteemm..  



[[113311]]  

EEvvaannggeelliizziinngg  aanndd  eedduuccaattiinngg  mmeeaannss  ccoommmmuunniiccaattiinngg  

OOff  iittss  nnaattuurree  tthhee  CChhrriissttiiaann  ffaaiitthh  iiss  ccoommmmuunniiccaattiivvee::  iitt  mmeeaannss  lliisstteenniinngg  aanndd  rreessppoonnddiinngg  ttoo  tthhee  WWoorrdd,,  tthhrroouugghh  tthhee  mmeeddiiaattiioonn  ooff  

hhuummaann  llaanngguuaaggee..    TThhee  iinnccuullttuurraattiioonn  ooff  tthhee  GGoossppeell  aanndd  tthhee  eevvaannggeelliizzaattiioonn  ooff  ccuullttuurreess  rreeqquuiirree  aann  eeffffoorrtt  ttoo  eenntteerr  iinnttoo  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthh  tthhee  vvaalluueess  ooff  ttiimmee  aanndd  ppllaaccee..  

EEdduuccaattiioonn  ooff  iittss  nnaattuurree  iimmpplliieess  rreellaattiioonnsshhiipp  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn..    TThhee  pprreevveennttiivvee  ssyysstteemm,,  wwiitthh  iittss  aappppeeaall  ttoo  tthhee  iinntteelllliiggeennccee,,  

tthhee  hheeaarrtt,,  aanndd  tthhee  ddeessiirree  ffoorr  GGoodd  pprreesseenntt  iinn  eevveerryy  yyoouunngg  ppeerrssoonn,,  pprreessuuppppoosseess  aa  ccaappaacciittyy  ffoorr  lliisstteenniinngg,,  ffoorr  ddiiaalloogguuee  aanndd  ffoorr  

rreessppeecctt  ffoorr  tthhee  yyoouunngg..    TThhee  aaccttiivvee  aanndd  aanniimmaattiinngg  pprreesseennccee  ((aassssiissttaannccee))  ooff  tthhee  SSDDBBss  aanndd  llaayy  eedduuccaattoorrss  iinn  tthhee  mmiiddsstt  ooff  tthhee  

yyoouunngg  iiss  aann  eexxcceelllleenntt  ffoorrmm  ooff  eedduuccaattiivvee  aanndd  eevvaannggeelliizziinngg  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwhhiicchh  tthhee  yyoouunnggsstteerrss  tthheemmsseellvveess  aarree  wwaaiittiinngg  ffoorr..  

[[113322]]  

CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  pprroodduuccttiioonn  ooff  mmeessssaaggeess  aanndd  eedduuccaattiivvee  uussee  ooff  tthhee  mmeeaannss  ooff  ssoocciiaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

TToo  bbeeccoommee  ccoommmmuunniiccaattoorrss  oonnee  mmuusstt  aatttteenndd  ttoo  ttwwoo  aassppeeccttss::  tthhee  mmaattuurriinngg  ooff  aaddeeqquuaattee  ccuullttuurraall  aanndd  ssppiirriittuuaall  aattttiittuuddeess,,  aanndd  tthhee  

aaccqquuiirriinngg  ooff  ccrriittiiccaall  aanndd  tteecchhnniiccaall  ccaappaacciittiieess  wwhhiicchh  mmaakkee  ppoossssiibbllee  aann  eeffffiiccaacciioouuss  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  

IInn  tthhiiss  sseeccttoorr  llaayy  ppeeooppllee  ccaann  ccaarrrryy  oouutt  aa  ssppeecciiffiicc  ttaasskk..    TThheeyy,,  iinn  ffaacctt,,  ccaann  ssiinnggllee  oouutt  aanndd  eellaabboorraattee  mmeessssaaggeess  wwhhiicchh  bbeetttteerr  

rreessppoonndd  ttoo  tthhee  nneeww  ccuullttuurree  aanndd  ttoo  tthhee  pprreesseenntt  nneeeeddss  ooff  yyoouutthh  aanndd  ooff  ppeeooppllee  iinn  ggeenneerraall..    OOfftteenn  tthheeiirr  llaanngguuaaggee  iiss  bbeetttteerr  ssuuiitteedd  

ttoo  tthhee  oorrddiinnaarryy  ssiittuuaattiioonnss  ooff  lliiffee..    IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  tthhoossee  aammoonngg  tthheemm  wwhhoo  hhaavvee  aa  ssppeecciiffiicc  pprrooffeessssiioonnaall  aabbiilliittyy  ccaann  bbeeccoommee  

vvaalluuaabbllee  ccoollllaabboorraattoorrss  ooff  DDoonn  BBoossccoo''ss  mmiissssiioonn..  

  

      33..33    PPrraaccttiiccaall  ccoommmmiittmmeennttss  

  

AAtt  llooccaall  lleevveell  

[[113333]]  

    TThhee  SSDDBB  ccoommmmuunniittyy  mmuusstt::  

  

--  ffoosstteerr  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  sshhaarriinngg  ooff  tthhee  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  eexxppeerriieenncceess  ooff  tthhee  ccoonnffrreerreess;;  

  

--  pprrooggrraammmmee  mmoommeennttss  ooff  ffoorrmmaattiioonn  ooff  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy  ttoo  iinntteerrppeerrssoonnaall,,  ccoommmmuunnaall  aanndd  ssoocciiaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  aanndd  ttoo  tthhee  

llaanngguuaaggeess  ooff  yyoouutthh;;  

  

--lliivvee  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ddaayy  aanndd  ootthheerr  eennccoouunntteerrss  aass  ooccccaassiioonnss  ffoorr  tthhee  ccoonnccrreettee  pprraaccttiiccee  ooff  ggrroowwtthh  iinn  iinntteerrppeerrssoonnaall  

ccoommmmuunniiccaattiioonn..  

[[113344]]  

    TThhee  CCEEPP  sshhoouulldd::  

  

--  ccuullttiivvaattee  aa  ssttyyllee  ooff  iinntteerrppeerrssoonnaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwhhiicchh  iiss  mmoorree  ooppeenn  aanndd  aammppllee,,  mmaakkiinngg  uussee  ooff  tthhee  llaanngguuaaggeess  aanndd  ppoossiittiivvee  

mmeessssaaggeess  ooff  mmooddeerrnn  ccuullttuurree  ccaarrrriieedd  bbyy  tthhee  mmaassss--mmeeddiiaa..    TThhiiss  rreeqquuiirreess  aa  pphhyyssiiccaall,,  aaffffeeccttiivvee  aanndd  ccuullttuurraall  pprreesseennccee  tthheerree  wwhheerree  

tthhee  llaaiittyy  aanndd  yyoouunngg  ppeeooppllee  lliivvee,,  tthhrroouugghh  tthhee  rreeddiissccoovveerryy  ooff  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  aanndd  pprraaccttiiccee  ooff  ssaalleessiiaann  aassssiissttaannccee;;  

  

--  uussee  tthhee  mmeeaannss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  wwhhiicchh  aallrreeaaddyy  eexxiisstt  ((SSaalleessiiaann  BBuulllleettiinn,,  AANNSS,,  PPrroovviinncciiaall  NNeewwsslleetttteerr,,  eettcc..))  aanndd  ootthheerrss  wwhhiicchh  

mmaayy  bbee  ppoossssiibbllee,,  aass  iinnssttrruummeennttss  ffoosstteerriinngg  ccoommmmuunniioonn  aanndd  sshhaarriinngg  bbeettwweeeenn  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy..  

[[113355]]  

FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  pprroommoottiinngg  ggrreeaatteerr  kknnoowwlleeddggee  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  GGrroouuppss  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy,,  tthhee  RReeccttoorr  

aanndd  tthhoossee  rreessppoonnssiibbllee  sshhoouulldd::  

--  sseennssiittiizzee  tthhee  SSDDBB  ccoommmmuunniittyy  ttoo  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  aanndd  vvaalluuee  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy;;  

--  pprroommoottee  mmeeeettiinnggss  iinn  ccoommmmoonn  ffoorr  aallll  tthhee  GGrroouuppss;;  

--  eennccoouurraaggee  iinniittiiaattiivveess  wwhhiicchh  eexxpprreessss  tthhee  uunniittyy  ooff  tthhee  FFaammiillyy  iinn  tthhee  llooccaall  CChhuurrcchh  aanndd  aarreeaa..  

  

[[113366]]  

AAtt  pprroovviinncciiaall  lleevveell  

aa..  TThhee  PPrroovviinncciiaall  wwiitthh  hhiiss  CCoouunncciill  sshhoouulldd  ffoosstteerr  aanndd  vveerriiffyy  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  pprroovviinnccee  aanndd  oouuttssiiddee  iitt,,  

bbeettwweeeenn  ccoonnffrreerreess,,  wwiitthh  ggrroouuppss  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy,,  wwiitthh  eecccclleessiiaall  ccoommmmuunniittiieess  aanndd  cciivviill  aanndd  ssoocciiaall  iinnssttiittuuttiioonnss,,  bbeettwweeeenn  

ggrroouuppss  ooff  pprroovviinncceess  aanndd  wwiitthh  tthhee  GGeenneerraall  CCoouunncciill..  

  

bb..  WWiitthhoouutt  ddeettrriimmeenntt  ttoo  wwhhaatt  iiss  llaaiidd  ddoowwnn  bbyy  tthhee  GGCC2233  225599,,  tthhee  pprroovviinncciiaall  ddeelleeggaattee  ffoorr  ssoocciiaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  iinn  aaggrreeeemmeenntt  

wwiitthh  tthhee  PPrroovviinncciiaall,,  wwiillll  ccoolllleecctt  ttooggeetthheerr  aa  tteeaamm  ooff  SSDDBBss  aanndd  qquuaalliiffiieedd  llaayy  ppeeooppllee,,  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  eexxppllooiittiinngg  ssoocciiaall  



ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  tthhee  eedduuccaattiioonn  aanndd  eevvaannggeelliizzaattiioonn  ooff  tthhee  yyoouunngg  aanndd  tthhee  ppoooorr..    TThhee  tteeaamm  wwiillll  ddrraaww  uupp  aa  pprroovviinncciiaall  ppllaann  ffoorr  

aanniimmaattiioonn,,  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  ccoonnssuullttaattiioonn  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  ssoocciiaall  ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  ffoorreesseeeeiinngg  ssuuiittaabbllee  ssttrruuccttuurreess  aanndd  iinnssttrruummeennttss..  

  

[[113377]]  

AAtt  wwoorrlldd  lleevveell  

aa..  IInn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  tthhee  nneexxtt  ssiixx  yyeeaarrss,,  tthhee  RReeccttoorr  MMaajjoorr  wwiitthh  hhiiss  CCoouunncciill  wwiillll  ssttuuddyy  aa  pprraaccttiiccaall  ppllaann  ffoorr  tthhee  pprroommoottiioonn,,  

ccoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  SSoocciiaall  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  aass  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ffiieelldd  ooff  aaccttiioonn  wwhhiicchh  hhaass  aa  ppllaaccee  aammoonngg  tthhee  

aappoossttoolliicc  pprriioorriittiieess  ooff  tthhee  ssaalleessiiaann  mmiissssiioonn  ((CC  4433))..  

  

bb..  IInn  tthhee  ssaammee  ppeerriioodd  tthhee  CCoouunncciilllloorr  GGeenneerraall  ffoorr  SSoocciiaall  CCoommmmuunniiccaattiioonn  wwiillll  ooffffeerr  ttoo  tthhee  pprroovviinncceess  pprraaccttiiccaall  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  

tthhee  ddrraawwiinngg  uupp  ooff  aa  pprroovviinncciiaall  ppllaann  ffoorr  ddeevveellooppiinngg  ccoollllaabboorraattiioonn  aanndd  sshhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  bbeettwweeeenn  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy  iinn  tthhee  

ssaammee  ffiieelldd..  

  

44..  QQuuaalliiffyyiinngg  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  

[[113388]]  

TThhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  llaaiittyy  iinn  tthhee  ssaalleessiiaann  ssppiirriitt  aanndd  mmiissssiioonn  ccoonnssttiittuutteess  ffoorr  tthhee  SSDDBB  ccoommmmuunniittyy  aa  cchhaalllleennggee  wwhhiicchh  mmuusstt  bbee  

mmeett  bbyy  aann  aaddeeqquuaattee  ffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  nneeww  rreeqquuiirreemmeennttss..  

SSuucchh  ffoorrmmaattiioonn  iimmpplliieess  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee  tthhaatt  tthhee  ccoommmmuunniittyy  bbee  aawwaarree  ooff  tthhee  nneeww  aassppeeccttss  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  SSDDBBss  

aanndd  llaayy  ppeeooppllee,,  aanndd  ttaakkee  sstteeppss  ttoo  ggiivvee  eeffffeecctt  ttoo  iitt  iinn  aa  pprroocceessss  ooff  mmuuttuuaall  eennrriicchhmmeenntt  wwhhiicchh  rreennddeerrss  ccoommmmuunniioonn  vviissiibbllee  aanndd  

mmaakkeess  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  wwoorrkk  mmoorree  eeffffiiccaacciioouuss..  

TThhee  ccuullttuurree  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  sshhaarriinngg  iinnvvoollvveess  aa  vvaalliidd  ffoorrmmaattiioonn  ttooggeetthheerr..    TThhee  ffoorrmmaattiioonn  pprroocceesssseess,,  wwhhiicchh  sseeee  SSDDBBss  aanndd  

llaayy  ppeeooppllee  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  ggiivveerrss  aanndd  rreecceeiivveerrss,,  wwiillll  bbee  tthhee  mmoorree  eeffffiiccaacciioouuss  tthhee  cclleeaarreerr  iiss  tthhee  vvooccaattiioonnaall  iiddeennttiittyy  ooff  eeaacchh,,  aanndd  

tthhee  ggrreeaatteerr  tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  rreessppeecctt  ffoorr  aanndd  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  tthhee  ddiiffffeerreenntt  vvooccaattiioonnss..  

TThhee  ffoorrmmaattiioonn  aaiimmss  aatt  rreennddeerriinngg  tthhee  iinnddiivviidduuaallss  ccaappaabbllee  ooff  lliivviinngg  aatt  tthhee  pprreesseenntt  ddaayy  tthhee  eexxppeerriieennccee  ooff  tthheeiirr  oowwnn  lliiffee  wwiitthh  

mmaattuurriittyy  aanndd  jjooyy,,  ooff  ffuullffiilllliinngg  tthhee  eedduuccaattiivvee  mmiissssiioonn  wwiitthh  pprrooffeessssiioonnaall  ccoommppeetteennccee,,  ooff  bbeeccoommiinngg  eedduuccaattoorrss  aanndd  ppaassttoorrss,,  aanndd  

ooff  bbeeiinngg  ssoolliiddllyy  aanniimmaattoorrss  ooff  nnuummeerroouuss  aappoossttoolliicc  ffoorrcceess..  

  

    44..11  OObbjjeeccttiivvee  

  

[[113399]]  

TToo  ppllaann  pprroocceesssseess  ooff  qquuaalliiffiieedd  ffoorrmmaattiioonn  ssoo  aass  ttoo  rreeaalliizzee  tthhee  ccoommmmoonn  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  mmiissssiioonn  

  

      44..22  GGuuiiddeelliinneess  

[[114400]]  

OOnnggooiinngg  ffoorrmmaattiioonn  ccaarrrriieedd  oouutt  ttooggeetthheerr  

OOnnggooiinngg  ffoorrmmaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  tthhoouugghhtt  ooff  aass  aa  pprroocceessss  ooff  ggiivviinngg  aanndd  rreecceeiivviinngg,,  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprreecciissee  oobbjjeeccttiivveess  iinn  vviieeww::  

  

aa..  TToo  rreennddeerr  tthhee  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy  ccaappaabbllee  ooff::  

  --  aa  rreenneewweedd  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthheeiirr  oowwnn  vvooccaattiioonnaall  iiddeennttiittyy  aanndd  tthheeiirr  ssppeecciiffiicc  rroolleess;;  

  --  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  lliivviinngg  ssaalleessiiaann  ssppiirriittuuaalliittyy,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  ggrraaccee  ooff  uunniittyy  aanndd  ssyynntthheessiiss  bbeettwweeeenn  ccoonnsseeccrraattiioonn  aanndd  

tthhee  llaayy  ssttaattee,,  ffaaiitthh  aanndd  lliiffee,,  rreelliiggiioouuss  ooppttiioonn  aanndd  eedduuccaattiivvee  ccoommmmiittmmeenntt;;  

  --  bbeeiinngg  pprroottaaggoonniissttss  iinn  tthhee  mmiissssiioonn  aanndd  aaggeennttss  ooff  ccuullttuurraall  cchhaannggee;;  

  --  uuppddaattiinngg  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ssoo  aass  ttoo  rreeaacctt  ppoossiittiivveellyy  ttoo  nneeww  ccuullttuurraall  ssiittuuaattiioonnss  aanndd  nneeww  eedduuccaattiivvee  cchhaalllleennggeess;;  

  --  aanniimmaattiinngg  aa  wwiiddee  eedduuccaattiivvee  sseettttiinngg,,  aaccccoommppaannyyiinngg  ggrroouuppss  aanndd  oorriieennttiinngg  iinnddiivviidduuaallss  ttoo  bbeeccoommee  iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  

ccoonntteexxttss;;  

  

bb..  ttoo  tthhrrooww  lliigghhtt  oonn  tthhee  vvaalluueess  ooff  tthhee  llaayy  ssttaattee  aass  aa  vvooccaattiioonnaall  sseettttiinngg,,  iinn  rreecciipprrooccaall  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  tthhee  ootthheerr  eecccclleessiiaall  

vvooccaattiioonnss,,  aanndd  wwiitthh  ppaarrttiiccuullaarr  aatttteennttiioonn  ttoo::  

  --  tthhee  ffaammiillyy  vvooccaattiioonn  aanndd  tthhee  eedduuccaattiivvee  aanndd  ffoorrmmaattiivvee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  ppaarreennttss;;  

  --  tthhee  ccuullttuurraall,,  ssoocciiaall,,  ppoolliittiiccaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  ccoonntteexxtt  oonn  wwhhiicchh  tthhee  llaaiittyy  lliivvee  aanndd  wwoorrkk;;  

  --  tthhee  vvaalluueess  ooff  ffeemmiinniinniittyy  wwhhiicchh  ccoonnffeerr  aa  nnoovveellttyy  aanndd  aa  ssttiimmuulluuss  ttoo  ddeeeeppeerr  ssttuuddyy  oonn  tthhee  mmiissssiioonn  ttoo  tthhee  yyoouunngg  aanndd  oonn  

ssaalleessiiaann  ssppiirriittuuaalliittyy  

  

TThhiiss  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuueess  eevveenn  wwhheenn  llaayy  ppeeooppllee  lleeaavvee  oouurr  wwoorrkkss;;  aass  ppaasstt--ppuuppiillss  oorr  ppaasstt--ccoollllaabboorraattoorrss  wwee  ssttiillll  aaccccoommppaannyy  

tthheemm  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  mmaayy  ttaakkee  iinnttoo  tthhee  CChhuurrcchh  aanndd  tthheeiirr  llooccaall  aarreeaass  tthhee  mmiissssiioonn  aanndd  ssppiirriitt  ooff  DDoonn  BBoossccoo..  

[[114411]]  



TToowwaarrddss  vvooccaattiioonnaall  ddiisscceerrnnmmeenntt  

TThhee  ccuullmmiinnaattiinngg  ppooiinntt  ooff  tthhee  jjoouurrnneeyy  ooff  ffaaiitthh  iiss  tthhee  vvooccaattiioonnaall  cchhooiiccee..    TThhiiss  rreeqquuiirreess  hheellpp  aanndd  ffrriieennddsshhiipp  iinn  tthhee  iinnddiivviidduuaall  

ssppiirriittuuaall  gguuiiddaannccee  ooff  bbootthh  yyoouunngg  ppeeooppllee  aanndd  aadduullttss..    FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn  tthhee  llooccaall  SSDDBB  ccoommmmuunniittyy,,  tthhee  pprriivviilleeggeedd  sseettttiinngg  ffoorr  tthhee  

ssuuggggeessttiinngg  aanndd  ffoollllooww--uupp  ooff  vvooccaattiioonnss,,  iiss  ooppeenn  ttoo  ffoorrmmss  ooff  wweellccoommiinngg  yyoouunngg  ppeeooppllee  aanndd  tthhee  pprroommoottiinngg  ooff  eexxppeerriieenncceess  ooff  tthhee  

vvoolluunntteeeerr  mmoovveemmeenntt  aanndd  ooff  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  sseerrvviiccee,,  wwhhiicchh  ccaann  lleeaadd  ttoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  vvooccaattiioonnaall  ooppttiioonnss  iinn  llaayy  lliiffee,,  tthhee  

oorrddaaiinneedd  mmiinniissttrryy  oorr  iinn  ccoonnsseeccrraatteedd  lliiffee..  

[[114422]]  

WWiitthh  aa  pprreecciissee  pprroocceessss  ooff  iinniittiiaall  ffoorrmmaattiioonn  

TThhee  pprroocceesssseess  ooff  ddiisscceerrnnmmeenntt  aanndd  iinniittiiaall  ffoorrmmaattiioonn  mmuusstt  bbrriinngg  ttoo  mmaattuurriittyy  tthhee  ccoonnvviiccttiioonn  tthhaatt  ttoo  bbee  aann  SSDDBB  aatt  tthhee  pprreesseenntt  

ddaayy  mmeeaannss  eenntteerriinngg  aa  FFaammiillyy,,  bbeeccoommiinngg  ppaarrtt  ooff  aa  vvaasstt  MMoovveemmeenntt,,  iinn  wwhhiicchh  llaayy  ppeeooppllee  ppllaayy  aann  aaccttiivvee  ppaarrtt,,  bbootthh  iinn  

ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  ssaalleessiiaann  ssppiirriitt  aanndd  iinn  tthhee  sshhaarriinngg  ooff  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  wwoorrkk,,  aanndd  aallssoo  iinn  sshhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iinn  vviieeww  

ooff  tthhee  mmiissssiioonn..  

KKeeeeppiinngg  iinn  mmiinndd  tthhee  ddiiffffeerreenntt  nnaattuurree  ooff  tthhee  SSDDBBss  aanndd  tthhee  llaaiittyy,,  aanndd  tthhee  ttiimmeess  nneeeeddeedd  ffoorr  hhuummaann,,  aaffffeeccttiivvee  aanndd  aappoossttoolliicc  

mmaattuurriinngg,,  tthhee  ssttaaggeess  ooff  iinniittiiaall  ffoorrmmaattiioonn  sshhoouulldd  hhaavvee  ccoonntteennttss  aanndd  eexxppeerriieenncceess  ooff  rreecciipprrooccaall  aanndd  ccoommpplleemmeennttaarryy  ffoorrmmaattiioonn  

ffoorr  tthhee  ccoommmmoonn  ggrroowwtthh..  

[[114433]]  

VVooccaattiioonnaall  pprroommoottiioonn  iinn  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  

TThhee  ccoommmmoonn  vvooccaattiioonn  uunniitteess  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  iinn  aa  ssppiirriittuuaall  rreellaattiioonnsshhiipp..    EEvveerryy  ggrroouupp  iiss  eennrriicchheedd  tthhrroouugghh  tthhee  mmuuttuuaall  

eexxcchhaannggee  ooff  tthhee  ddiiffffeerreenntt  wwaayyss  ooff  lliivviinngg  tthhee  ssaammee  cchhaarriissmm,,  aanndd  bbrriinnggss  ttoo  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  iittss  oorriiggiinnaall  ccoonnttrriibbuuttiioonn..    TThhee  

aawwaarreenneessss  ooff  iittss  oowwnn  ppaarrttiiccuullaarr  ccaallll,,  wwiitthh  aallll  tthhaatt  tthhiiss  iimmpplliieess  aanndd  tthhee  pprroommpptt  aanndd  jjooyyffuull  rreessppoonnssee  ttoo  iitt,,  hheellppss  iinn  sshhaarriinngg  tthhee  

iiddeeaallss  tthheemmsseellvveess  ooff  tthhee  ssaalleessiiaann  cchhaarriissmm..  

WWiitthh  jjooyy  wwee  ppaassss  tthheemm  oonn  ttoo  ootthheerrss,,  tthhuuss  pprroovviiddiinngg  vvooccaattiioonnaall  gguuiiddaannccee  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee..  

  

      44..33    PPrraaccttiiccaall  ccoommmmiittmmeennttss  

[[114444]]  

AAtt  llooccaall  lleevveell  

EEvveerryy  SSDDBB  ccoommmmuunniittyy  sshhoouulldd  mmaakkee  ooff  tthhee  CCEEPP  tthhee  pprriimmaarryy  sseettttiinngg  ffoorr  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy  ttooggeetthheerr::  

--  bbyy  pprroommoottiinngg  iinn  ddiiaalloogguuee  aanndd  sshhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  wwiitthh  tthhee  llaayy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCEEPP  aa  pprrooggrraammmmee  ooff  ccoommbbiinneedd  ffoorrmmaattiioonn..    

SSuucchh  aa  pprrooggrraammmmee  sshhoouulldd  ffoorreesseeee  ssttuuddyy  sseessssiioonnss,,  ttiimmeess  ooff  pprraayyeerr,,  mmoommeennttss  ooff  rreellaaxxaattiioonn,,  tthhee  ddrraawwiinngg  uupp  ooff  aaiiddeess,,  pprraaccttiiccaall  

eexxppeerriieennccee,,  aanndd  eevveenn  aa  pprraaccttiiccaall  aanndd  ffoorrmmaattiivvee  mmeetthhooddoollooggyy;;  

--  bbyy  qquuaalliiffyyiinngg  tthhee  pprroocceessss  ooff  eellaabboorraattiioonn  ooff  tthhee  PPEEPPSS  aass  aa  pprraaccttiiccaall  iinnssttrruummeenntt  ffoorr  rreecciipprrooccaall  ffoorrmmaattiioonn..    TThhiiss  pprroojjeecctt  sshhoouulldd  

bbee  vveerriiffiieedd  eeaacchh  yyeeaarr,,  aasssseessssiinngg  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  rreessppoonnssee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhoossee  ffoorr  wwhhoomm  wwee  aarree  wwoorrkkiinngg  aanndd  tthhee  

rreeaalliizzaattiioonn  ooff  ccoommmmuunniioonn  aanndd  ooff  sshhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iinn  tthhee  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  aarreeaa;;  

--  bbyy  ffoosstteerriinngg,,  tthhrroouugghh  aatttteennttiivvee  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  pprrooffeessssiioonnaall,,  eedduuccaattiivvee,,  ppaassttoorraall  aanndd  ssaalleessiiaann  uuppddaattiinngg,,  aappppllyyiinngg  ffoorr  tthhee  

ppuurrppoossee  ssuucchh  mmeeaassuurreess  aanndd  aaddaappttaattiioonnss  aass  mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy  aanndd  ooppppoorrttuunnee..  

[[114455]]  

AAtt  pprroovviinncciiaall  lleevveell  

UUssiinngg  tthhee  sseerrvviiccee  ooff  aa  ggrroouupp  ffoorrmmeedd  ooff  llaayy  ppeerrssoonnss  aanndd  SSDDBBss,,  wwhhoo  aarree  ccoommmmiitttteedd  aanndd  eexxppeerrttss  iinn  iinnffoorrmmaattiioonn,,  yyoouutthh  ppaassttoorraall  

wwoorrkk,,  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  aanndd  ssoocciiaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  eeaacchh  pprroovviinnccee  sshhaallll  rreevviieeww  aanndd  rreevviissee  tthhee  LLaayy  PPrroojjeecctt  ccaalllleedd  ffoorr  bbyy  tthhee  

GGCC2233,,  aanndd  ccoommpplleettee  iitt  wwiitthh  aa  pprrooggrraammmmee  ffoorr  ffoorrmmaattiioonn  ooff  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy  ttooggeetthheerr,,  nnoott  llaatteerr  tthhaann  tthhee  nneexxtt  PPrroovviinncciiaall  

CChhaapptteerr..    SSuucchh  aa  pprrooggrraammmmee  sshhoouulldd  pprroovviiddee::  

--  ccoonntteennttss,,  eexxppeerriieenncceess  aanndd  ppeerriiooddss  ddeeddiiccaatteedd  ttoo  ffoorrmmaattiioonn;;  

--  ddeeffiinniittiioonnss  ooff  rroolleess,,  rreellaattiioonnsshhiippss  aanndd  mmaannnneerr  ooff  ccoollllaabboorraattiioonn  bbeettwweeeenn  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy;;  

--  ccoooorrddiinnaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  vvaarriioouuss  sseeccttoorrss  aanndd  ssttrruuccttuurreess  ooff  aanniimmaattiioonn;;  

--  tthhee  rroollee  aanndd  iinntteerrvveennttiioonnss  ooff  tthhee  PPrroovviinncciiaall  aanndd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  pprroovviinncciiaall  ccoouunncciill  iinn  ffoorrmmaattiioonn  aaccttiivviittiieess;;  

--  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  cceennttrreess,,  ggrroouuppss  aanndd  ssttrruuccttuurreess  ooff  pprroovviinncciiaall  aanniimmaattiioonn..  

TThhee  SSDDBBss  mmuusstt  rreettaaiinn  tthheeiirr  ssppeecciiffiicc  ccoommmmiittmmeenntt,,  wwhhiicchh  iiss  aallssoo  aa  pprriioorriittyy  aanndd  aa  pprriivviilleeggee,,  ooff  rreessppoonnddiinngg  ppoossiittiivveellyy  ttoo  tthhee  

ddeemmaanndd  ffoorr  aanndd  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  aanniimmaattiioonn  wwhhiicchh    rreeaacchh  tthheemm  ffrroomm  tthhee  llaayy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy,,  ssoo  tthhaatt  

ssuucchh  mmeemmbbeerrss  mmaayy  bbeeccoommee  iinn  dduuee  ccoouurrssee  aanniimmaattoorrss  aanndd  ffoorrmmaattiivvee  aaggeennttss,,  iinn  tthheeiirr  ffaammiilliieess,,  iinn  tthheeiirr  eennvviirroonnmmeennttss  aanndd  ppllaacceess  

ooff  wwoorrkk,,  iinn  tthhee  eecccclleessiiaall  ccoommmmuunniittyy  aanndd  iinn  ssoocciieettyy..  

[[114466]]  

DDuurriinngg  tthhee  nneexxtt  ssiixx  yyeeaarrss,,  eeaacchh  PPrroovviinnccee  sshhoouulldd::  

--  iinnvviittee  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  ttoo  mmaakkee  aa  rreessppoonnssiibbllee  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  aa  uunniiffiieedd  ppaassttoorraall  wwoorrkk  ffoorr  vvooccaattiioonnss,,  wwiitthh  

ssppeecciiaall  aatttteennttiioonn  ttoo  vvooccaattiioonnaall  gguuiiddaannccee  aanndd  tthhee  ppuuttttiinngg  ffoorrwwaarrdd  ooff  tthhee  vvaarriioouuss  ffoorrmmss  ooff  CChhrriissttiiaann  vvooccaattiioonn  ((llaayy,,  oorrddaaiinneedd  

mmiinniissttrryy,,  ccoonnsseeccrraatteedd  lliiffee)),,  aanndd  ssppeecciiffiiccaallllyy  tthhoossee  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy;;  



--  ccoonnttiinnuuee  iittss  eeffffoorrttss  ffoorr  tthhee  sseettttiinngg  uupp  ooff  cceennttrreess  ooff  tthhee  CCooooppeerraattoorrss  aanndd  PPaasstt--ppuuppiillss..    FFoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee  ccaarreeffuull  pprreeppaarraattiioonn  

aanndd  ffoorrmmaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  DDeelleeggaatteess  aanndd  AAssssiissttaannttss  ooff  tthhee  vvaarriioouuss  ggrroouuppss  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy;;  

--  ooffffeerr  pprroovviinncciiaall  aanndd  llooccaall  pprrooggrraammmmeess  ooff  ffoorrmmaattiioonn,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  ooppppoorrttuunnee  aaccccoommppaanniimmeenntt,,  aallssoo  ttoo  ppaasstt--ppuuppiillss  aanndd  ootthheerr  

llaayy  ppeeooppllee  wwhhoo,,  oouuttssiiddee  oouurr  oowwnn  eennvviirroonnmmeennttss,,  wwaanntt  ttoo  lliivvee  aanndd  wwoorrkk  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ssppiirriitt  ooff  DDoonn  BBoossccoo..  

[[114477]]  

AAtt  wwoorrlldd  lleevveell  

TThhee  CCoouunncciilllloorr  GGeenneerraall  ffoorr  FFoorrmmaattiioonn  wwiillll  iinnssttiiggaattee  aa  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  RRaattiioo  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  ddiirreeccttiivveess  ooff  tthhee  GGCC2244..    IInn  

ppaarrttiiccuullaarr  hhee  wwiillll  ttaakkee  ccaarree  tthhaatt  iinn  iinniittiiaall  ffoorrmmaattiioonn::  

--  tthheerree  aarree  pprreesseenntteedd  tthhee  ccoonntteennttss  aanndd  vvaalluueess  ooff  tthhee  llaayy  ssttaattee;;  tthhaatt  yyoouunngg  ccoonnffrreerreess  aarree  eennaabblleedd  ttoo  ggrrooww  aanndd  mmaattuurree  ttooggeetthheerr,,  

aanndd  aaccqquuiirree  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  bbee  ffoorrmmaattiivvee  aaggeennttss  aanndd  aanniimmaattoorrss  ooff  tthhee  llaaiittyy,,  ssoo  aass  ttoo  pprroommoottee  llaayy  vvooccaattiioonnss;;  

--  tthheerree  aarree  pprreesseenntteedd,,  nnoott  oonnllyy  aass  aa  mmaatttteerr  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  bbuutt  aallssoo  aass  ssoommeetthhiinngg  vviittaall  aanndd  ooff  eexxppeerriieennccee..  aa  kknnoowwlleeddggee  ooff  aanndd  

eennccoouunntteerr  wwiitthh  vvaarriioouuss  ggrroouuppss  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy,,  aanndd  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  tthhee  CCooooppeerraattoorrss,,  tthhee  DDBBVV  aanndd  tthhee  PPaasstt--ppuuppiillss;;  

--  tthhaatt  tthhee  CCoommmmoonn  IIddeennttiittyy  CCaarrdd  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy,,  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonnss  ooff  tthhee  FFMMAA  aanndd  tthhee  DDBBVV,,  aanndd  tthhee  SSttaattuuttee  ooff  tthhee  

PPaasstt--ppuuppiillss,,  bbee  ddiiffffuusseedd  aanndd  mmaaddee  kknnoowwnn;;  

--  ppaarrttiiccuullaarr  aatttteennttiioonn  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  aaffffeeccttiivvee  mmaattuurriittyy  rreeqquuiirreedd  ffoorr  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  tthhee  llaayy  ppeeooppllee  aanndd  wwiitthh  tthhee  wwoorrlldd  ooff  

wwoommeenn..  

[[114488]]  

TThhee  GGeenneerraall  CCoouunncciill  wwiillll  pprroommoottee  aanndd  ssuussttaaiinn,,  tthhrroouugghh  tthhee  UUPPSS  aanndd  ootthheerr  SSaalleessiiaann  UUnniivveerrssiittiieess  oorr  CCeennttrreess  ooff  SSppiirriittuuaalliittyy,,  

ssttuuddiieess,,  eexxppeerriieenncceess  aanndd  ccoouurrsseess  ffoorr  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  ffoorrmmaattiioonn  gguuiiddeess,,  iinn  wwhhiicchh  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy  wwiillll  bbee  ffoorrmmeedd  ttooggeetthheerr,,  

((wwiitthhoouutt  ccoonnttrraavveenniinngg  tthhee  nnoorrmmss  ooff  tthhee  CCIICC  oorr  ooff  tthhee  HHoollyy  SSeeee))..      

  

PPaarrttiiccuullaarr  aatttteennttiioonn  mmuusstt  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  ssppiirriittuuaalliittyy  ooff  SStt  FFrraanncciiss  ddee  SSaalleess  aanndd  ttoo  tthhee  pprreevveennttiivvee  ssyysstteemm  ooff  DDoonn  BBoossccoo..  

  



  

  

  CCHHAAPPTTEERR  22  

  

  TTHHEE  EEDDUUCCAATTIIVVEE  AANNDD  PPAASSTTOORRAALL  CCOOMMMMUUNNIITTYY  

  

  

11..  TThhee  ccoonnsseeccrraatteedd  ccoommmmuunniittyy  tthhee  ssoouull  ooff  tthhee  CCEEPP  

[[114499]]  

TThhee  ggrreeeenn  PPiinnaarrddii  mmeeaaddooww  iiss  aann  iinnddiiccaattiioonn  ooff  tthhee  iinnffiinniittee  yyoouutthhffuull  hhoorriizzoonn..    TThhee  hheeaarrtt  ooff  DDoonn  BBoossccoo  eennvviissaaggeedd  tthhee  ppoooorr  aanndd  

aabbaannddoonneedd  yyoouunnggsstteerrss  aass  tthhee  ffuuttuurree  ooff  hhuummaanniittyy  aanndd  tthhee  hhooppee  ooff  tthhee  CChhuurrcchh..  

TToo  tthhiiss  mmeeaaddooww,,  tthhrroonnggeedd  wwiitthh  yyoouunnggsstteerrss,,  DDoonn  BBoossccoo  ccaalllleedd  tthhee  ggrreeaatteesstt  ppoossssiibbllee  nnuummbbeerr  ooff  ppeerrssoonnss,,  eecccclleessiiaassttiiccss  aanndd  llaayy  

ppeeooppllee,,  yyoouunngg  aanndd  aadduulltt,,  mmeenn  aanndd  wwoommeenn,,  ttoo  ssttaayy  wwiitthh  hhiimm..  

SSttaayyiinngg  wwiitthh  DDoonn  BBoossccoo  mmeeaanntt  ssttaayyiinngg  wwiitthh  tthhee  yyoouunnggsstteerrss  aanndd  ooffffeerriinngg  tthheemm  aallll  tthhaatt  wwee  aarree::  hheeaarrtt,,  mmiinndd  aanndd  wwiillll;;  

ffrriieennddsshhiipp,,  pprrooffeessssiioonnaall  aapppprrooaacchh  aanndd  pprreesseennccee;;  ssyymmppaatthhyy,,  sseerrvviiccee,,  sseellff--ddoonnaattiioonn..    BBuutt  ffrroomm  ssoommee  DDoonn  BBoossccoo  aasskkeedd  ssttiillll  

mmoorree  tthhaann  tthhiiss..    HHee  aasskkeedd  tthheemm  ttoo  ssttaayy  wwiitthh  hhiimm  aallwwaayyss,,  ttoo  ccoommmmiitt  tthheemmsseellvveess  ffuullll--ttiimmee  ttoo  tthhee  yyoouunngg  wwiitthh  aallll  tthheeiirr  vveerryy  

eexxiisstteennccee  aanndd  ttoo  ddeeddiiccaattee  tthheeiirr  lliiffee  bbyy  vvooww  ttoo  ffoolllloowwiinngg  tthhee  oobbeeddiieenntt,,  ppoooorr  aanndd  cchhaassttee  CChhrriisstt,,  iinn  aa  ffaaiitthhffuull  sseerrvviiccee  ttoo  GGoodd  aanndd  

yyoouutthh..    TThheeyy  aarree  tthhee  SSaalleessiiaannss  SSDDBB..  

[[115500]]  

DDoonn  BBoossccoo  wwaanntteedd  ccoonnsseeccrraatteedd  ppeerrssoonnss  aatt  tthhee  cceennttrree  ooff  hhiiss  wwoorrkk,,  ppeerrssoonnss  oorriieenntteedd  ttoo  tthhee  yyoouunngg  aanndd  tthheeiirr  hhoolliinneessss..  

HHee  wwaanntteedd  hhiiss  rreelliiggiioouuss  ttoo  bbee  aa  pprreecciissee  ppooiinntt  ooff  rreeffeerreennccee  ffoorr  hhiiss  cchhaarriissmm::  wwiitthh  tthheeiirr  ttoottaall  ddeeddiiccaattiioonn  hhee  ccoouulldd  ggiivvee  tthhee  

ssoolliiddiittyy  aanndd  aappoossttoolliicc  tthhrruusstt  nneeeeddeedd  ffoorr  tthhee  ccoonnttiinnuuiittyy  aanndd  wwoorrllddwwiiddee  eexxtteennssiioonn  ooff  tthhee  mmiissssiioonn..  

TThhee  ccoonnsseeccrraatteedd  SSaalleessiiaann,,  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  tthhee  ggrreeaatt  lloovvee  ooff  GGoodd,,  ppeerrcceeiivveedd  aass  aa  lloovvee  ooff  pprreeddiilleeccttiioonn,,  bbeeccoommeess  iittss  bbeeaarreerr  ttoo  tthhee  

yyoouunngg,,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  ppoooorreerr  oonneess  aammoonngg  tthheemm  ((ccff..CC  22));;  hhee  bbeeccoommeess  tthhee  DDoonn  BBoossccoo  ooff  tthhee  pprreesseenntt  ddaayy  wwhhoo  ccaann  ssaayy  iinn  aallll  

ttrruutthh::  ""FFoorr  yyoouu  II  ssttuuddyy,,  ffoorr  yyoouu  II  wwoorrkk,,  ffoorr  yyoouu  II  lliivvee,,  ffoorr  yyoouu  II  aamm  rreeaaddyy  eevveenn  ttoo  ggiivvee  mmyy  lliiffee""  ((CC  1144))..  

TThhee  rreelliiggiioouuss  mmaanniiffeessttss  ""wwiitthh  rreessppeeccttffuull  sseennssiittiivviittyy  aanndd  mmiissssiioonnaarryy  bboollddnneessss  tthhaatt  ffaaiitthh  iinn  JJeessuuss  CChhrriisstt  eennlliigghhtteennss  tthhee  wwhhoollee  

eenntteerrpprriissee  ooff  eedduuccaattiioonn,,  nneevveerr  ddiissppaarraaggiinngg  hhuummaann  vvaalluueess  bbuutt  rraatthheerr  ccoonnffiirrmmiinngg  aanndd  eelleevvaattiinngg  tthheemm""  ((VVCC  9977))..  

  

      11..11    PPrroopphheeccyy  iinn  aaccttiioonn  

[[115511]]  

IItt  iiss  nnoott  oonnllyy  wwhhaatt  tthheeyy  ddoo  bbuutt  wwhhaatt  tthheeyy  aarree  tthhaatt  qquuaalliiffiieess  rreelliiggiioouuss..  ""TThheeyy  bbeeaarr  wwiittnneessss  ttoo  tthheessee  mmaarrvveellss  nnoott  ssoo  mmuucchh  iinn  

wwoorrddss  aass  bbyy  tthhee  eellooqquueenntt  llaanngguuaaggee  ooff  aa  ttrraannssffiigguurreedd  lliiffee,,  ccaappaabbllee  ooff  aammaazziinngg  tthhee  wwoorrlldd""  ((VVCC  2200))..  

TThhee  SSaalleessiiaann  SSDDBB,,  bbyy  hhiiss  vveerryy  lliiffee,,  ttrraannssllaatteess  tthhee  GGoossppeell  iinnttoo  llaanngguuaaggee  aacccceessssiibbllee  eessppeecciiaallllyy  ttoo  tthhee  yyoouunngg::  tthhrroouugghh  tthhee  vvaalluueess  

ooff  ccoonnsseeccrraattiioonn  hhee  rraaiisseess  qquueessttiioonnss  aanndd  iinnddiiccaatteess  ppoossssiibbiilliittiieess  ooff  sseennssee;;  tthhrroouugghh  hhiiss  ddeeddiiccaattiioonn  hhee  pprrooccllaaiimmss  tthhaatt  tthhee  sseeccrreett  ooff  

hhaappppiinneessss  iiss  ttoo  lloossee  hhiiss  lliiffee  ssoo  aass  ttoo  ffiinndd  iitt  aaggaaiinn;;  tthhrroouugghh  hhiiss  ssttyyllee  ooff  lliiffee  hhee  mmaakkeess  aattttrraaccttiivvee  tthhee  ssppiirriitt  ooff  tthhee  bbeeaattiittuuddeess  aanndd  

pprrooccllaaiimmss  tthhee  jjooyy  ooff  tthhee  RReessuurrrreeccttiioonn;;  tthhrroouugghh  hhiiss  lliivviinngg  iinn  ccoommmmuunniittyy  hhee  bbeeccoommeess  aann  iimmaaggee  ooff  tthhee  CChhuurrcchh,,  tthhee  ssaaccrraammeenntt  ooff  

tthhee  KKiinnggddoomm..  

HHee  lliivveess  iinn  aa  wwaayy  tthhaatt  mmaakkeess  iitt  cclleeaarr  tthhaatt  yyoouunnggsstteerrss  aanndd  llaaiittyy  wwhhoo  sshhaarree  rreessppoonnssiibbiilliittyy  bbeeccoommee  iiddeennttiiffiieedd  nnoott  ssoo  mmuucchh  wwiitthh  

hhiimm  aass  wwiitthh  tthhee  vvooccaattiioonn  hhee  lliivveess  aass  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  bbeeaarreerr  ooff  tthhee  cchhaarriissmm  aanndd  ssaalleessiiaann  ssppiirriittuuaalliittyy  

aanndd  tthhiiss  iinn  ttuurrnn  iiss  tthhee  nnuucclleeuuss  ooff  tthhee  CCEEPP..  

  

      11..22  EEvvaannggeelliiccaall  rraaddiiccaalliittyy  

[[115522]]  

CCoonnsseeccrraatteedd  lliiffee  ssttaarrttss  ffrroomm  aa  ddeeeepp  eexxppeerriieennccee  ooff  GGoodd  ((ccff..VVCC  7733)),,  wwhhiicchh  ccaallllss  ffoorr  aa  ffiiddeelliittyy  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhaatt  ooff  CChhrriisstt  aanndd  iiss  

rreefflleecctteedd  aass  aa  sscchhooooll  ooff  hhoolliinneessss..    TThhiiss  aattttiittuuddee  iiss  ttrraannssllaatteedd  iinn  tthhee  CCEEPP  aanndd  aammoonnggsstt  tthhee  yyoouunngg  aass  aa  ccaappaacciittyy  ffoorr  lliisstteenniinngg,,  

rreessppeecctt  aanndd  aaddmmiirraattiioonn..  

""WWiitthhiinn  tthhee  CChhuurrcchh  ccoonnsseeccrraatteedd  ppeerrssoonnss  hhaavvee  aa  ssppeecciiffiicc  dduuttyy..    TThheeyy  aarree  ccaalllleedd  ttoo  bbrriinngg  ttoo  bbeeaarr  oonn  tthhee  wwoorrlldd  ooff  eedduuccaattiioonn  

tthheeiirr  rraaddiiccaall  wwiittnneessss  ttoo  tthhee  vvaalluueess  ooff  tthhee  KKiinnggddoomm""  ((VVCC  9966))..  

""TThhee  ccoonnsseeccrraatteedd  lliiffee  ttrruullyy  ccoonnssttiittuutteess  aa  lliivviinngg  mmeemmoorriiaall  ooff  JJeessuuss''  wwaayy  ooff  lliivviinngg  aanndd  aaccttiinngg  aass  tthhee  IInnccaarrnnaattee  WWoorrdd  iinn  rreellaattiioonn  

ttoo  tthhee  FFaatthheerr  aanndd  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  bbrreetthhrreenn""  ((VVCC  2222))..  

  

TThhee  pprrooffeessssiioonn  ooff  tthhee  EEvvaannggeelliiccaall  CCoouunnsseellss,,  aass  wweellll  aass  bbeeiinngg  aann  eexxpprreessssiioonn  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ooff  CChhrriisstt,,  hhaass  aallssoo  aa  ppeeddaaggooggiiccaall  

ccoonntteenntt  ooff  hhuummaann  ggrroowwtthh  aanndd  iiss  aa  ppaarraaddiiggmm  ooff  tthhee  nneeww  hhuummaanniittyy..  

  

**  TThhrroouugghh  oobbeeddiieennccee  tthhee  rreelliiggiioouuss  mmaakkeess  hhiimmsseellff  aavvaaiillaabbllee  ffuullll--ttiimmee  ffoorr  GGoodd''ss  eedduuccaattiivvee  pprroojjeecctt  aanndd  eexxpprreesssseess  aa  pprroocceessss  ooff  

ggrroowwtthh  aammoonngg  tthhee  yyoouunngg  aanndd  iinn  tthhee  CCEEPP;;  



--  hhee  ddooeess  nnoott  aassccrriibbee  aabbssoolluuttee  vvaalluuee  ttoo  hhiiss  oowwnn  wwiillll,,  bbuutt  rraatthheerr  ssuubbmmiittss  ttoo  ootthheerr  vvaalluueess  ppeerrcceeiivveedd  aass  ooff  ggrreeaatteerr  wwoorrtthh::  tthhee  

ccoommmmuunniittyy,,  tthhee  CChhuurrcchh,,  ssoocciieettyy;;  

--  hhee  sseeeekkss  aallwwaayyss  tthhee  wwiillll  ooff  GGoodd  iinn  tthhee  ssiiggnnss  ooff  tthhee  ttiimmeess  aanndd  iinn  cciirrccuummssttaanncceess,,  ttoo  iinnddiiccaattee  iitt  ttoo  hhiiss  ccoonnffrreerreess;;  

--  hhee  iiss  ddoocciillee  ttoo  tthhee  SSppiirriitt  aanndd  mmaakkeess  kknnoowwnn  ttoo  tthhee  yyoouunngg  aanndd  ttoo  tthhee  CCEEPP  ""tthhee  sseeccrreett  uunnffoollddiinngg  ooff  hhiissttoorryy""  ((VVCC  9966));;  

--  iitt  ddiissppoosseess  hhiimm  ffoorr  ppllaannnniinngg  ((PPEEPPSS))  aanndd  ffoorr  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  ootthheerrss..  

  

**  CChhaassttiittyy  iiss  tthhee  ssppeecciiffiicc  wwiittnneessss  wwhhiicchh  pprrooccllaaiimmss  aanndd  eedduuccaatteess  ttoo  lloovvee,,  iinn  aa  ssoocciieettyy  tthhrreeaatteenneedd  bbyy  sseexxuuaall  ccoonnssuummeerriissmm,,  iinn  

wwhhiicchh  ffiiddeelliittyy  iinn  ffaammiillyy  rreellaattiioonnsshhiippss  aanndd  bboonnddss  ooff  ffrriieennddsshhiipp  aarree  ffrraaggiillee,,  wwhheerree  lloovvee  iiss  oofftteenn  lliivveedd  oonnllyy  aass  ppeerrssoonnaall  

ssaattiissffaaccttiioonn,,  aanndd  wwhheerree  tthhee  ffrreeee  ggiivviinngg  uupp  ooff  oonnee''ss  oowwnn  lliiffee  ffoorr  ootthheerrss  bbeeccoommeess  eevveerr  lleessss  iinntteelllliiggiibbllee..  

CChhaassttiittyy  lliivveedd  aass  aann  eevvaannggeelliiccaall  ddyynnaammiissmm  mmaarrkkss  oouutt  aa  pprroocceessss  ffoorr  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  hhuummaann  aanndd  CChhrriissttiiaann  vvaalluueess::  bbaallaannccee,,  sseellff--

ccoonnttrrooll,,  ffrreeeeddoomm,,  jjooyy,,  mmaattuurriittyy,,  aanndd  aa  vvaalluuaabbllee  ssttiimmuulluuss  ffoorr  eedduuccaattiioonn  ttoo  tthhee  cchhaassttiittyy  pprrooppeerr  ttoo  ootthheerr  ssttaatteess  ooff  lliiffee  ((ccff..VVCC  8888))  

  

**  PPoovveerrttyy  iiss  bbeeffoorree  aallll  eellssee  aann  iimmiittaattiioonn  ooff  tthhee  rraaddiiccaall  cchhooiicceess  ooff  CChhrriisstt..    FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn  tthhee  ccoonnsseeccrraatteedd  ppeerrssoonn::  

--  tteennddss  ttoowwaarrddss  tthhee  oouuttccaassttss,,  tthhee  ppoooorr,,  tthhee  wwoorrkkiinngg  ccllaasssseess,,  tthhee  yyoouunngg;;  

--  lliivveess  wwiitthh  tthheemm  tthhee  ssaammee  pprreeccaarriioouuss  eexxiisstteennccee,,  nnoott  ttaakkiinngg  rreeffuuggee  iinn  tthhee  sseeccuurriittyy  ooff  ssttrruuccttuurreess,,  ooff  aa  rreegguullaarr  ssttiippeenndd,,  ooff  ppoowweerr  

aanndd  ddoommiinniioonn;;  

--  bbaasseess  hhiiss  sseeccuurriittyy  ssoolleellyy  oonn  GGoodd''ss  ssuuffffiicciieennccyy,,  tthhee  ttrruuee  rriicchheess  ooff  tthhee  hhuummaann  hheeaarrtt  ((ccff..VVCC  9900));;  

--  aass  aanniimmaattoorr  aanndd  eedduuccaattoorr  iinn  tthhee  CCEEPP,,  hhee  aapppplliieess  tthhiiss  ddyynnaammiissmm  ssoo  tthhaatt  jjuussttiiccee,,  ssoolliiddaarriittyy  aanndd  cchhaarriittyy  mmaayy  ttrriiuummpphh,,  tthhaatt  

ssoolluuttiioonnss  mmaayy  bbee  ffoouunndd  ttoo  tthhee  hhuunnggeerr  aanndd  ssuuffffeerriinnggss  ooff  tthhee  ppoooorr,,  aanndd  tthhaatt  aaccttiivviittiieess  aanndd  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  vvoolluunntteeeerr  wwoorrkk  

mmaayy  bbee  ddeevveellooppeedd  ((ccff..VVCC  8899..  2277))..  

  

      11..33    CCoommmmuunniittyy  ooff  ccoonnsseeccrraatteedd  ppeerrssoonnss  

[[115533]]  

TThhee  SSaalleessiiaannss  lliivvee  tthheessee  ggrreeaatt  vvaalluueess  iinn  ccoommmmuunniittyy,,  tthhuuss  mmaakkiinngg  vviissiibbllee  tthhee  mmyysstteerryy  ooff  ccoommmmuunniioonn  wwhhiicchh  ccoonnssttiittuutteess  tthhee  

iinnttiimmaattee  nnaattuurree  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  aanndd  bbeeccoommeess  lleeaavveenn  ffoorr  tthhee  KKiinnggddoomm..    BBeeccaauussee  ooff  iittss  vvaalluuee  aass  aa  ssiiggnn  aanndd  iinnssttrruummeenntt  tthhee  

ccoonnsseeccrraatteedd  ccoommmmuunniittyy  ffuullffiillss  aa  vvaalluuaabbllee  ffuunnccttiioonn  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  CCEEPP;;  iitt  hheellppss  iitt  ttoo  bbeeccoommee  iittsseellff  aann  aauutthheennttiicc  

eexxppeerriieennccee  ooff  CChhuurrcchh  iinn  ffrraatteerrnnaall  ccoommmmuunniioonn  aanndd  iinn  tthhee  sseerrvviiccee  ooff  tthhee  yyoouunngg..  

      11..44    TThhee  llaayy  ccoommppoonneenntt  iinn  tthhee  SSDDBB  ccoommmmuunniittyy  

[[115544]]  

WWiitthhiinn  tthhee  rreelliiggiioouuss  ccoommmmuunniittyy  wwee  ffiinndd  tthhee  ffiigguurree  ooff  tthhee  ssaalleessiiaann  bbrrootthheerr,,  ""tthhee  ggeenniiaall  ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  ggrreeaatt  hheeaarrtt  ooff  DDoonn  

BBoossccoo""  ((DDoonn  RRiinnaallddii))..    HHee  ccoommbbiinneess  iinn  hhiimmsseellff  tthhee  ggiiffttss  ooff  ccoonnsseeccrraattiioonn  wwiitthh  tthhoossee  ooff  tthhee  llaayy  ssttaattee..    TToo  hhiiss  ccoonnsseeccrraatteedd  

bbrreetthhrreenn  hhee  rreeccaallllss  tthhee  vvaalluueess  ooff  tthhee  ccrreeaattiioonn  aanndd  ooff  sseeccuullaarr  rreeaalliittiieess;;  ttoo  tthhee  llaaiittyy  hhee  rreeccaallllss  tthhee  vvaalluueess  ooff  ttoottaall  ddeeddiiccaattiioonn  ttoo  

GGoodd  ffoorr  tthhee  ccaauussee  ooff  tthhee  KKiinnggddoomm..    TToo  aallll  hhee  ooffffeerrss  aa  ppaarrttiiccuullaarr  sseennssiittiivviittyy  ffoorr  tthhee  wwoorrlldd  ooff  wwoorrkk,,  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  llooccaall  

eennvviirroonnmmeenntt,,  aanndd  tthhee  ddeemmaannddss  ooff  tthhee  pprrooffeessssiioonnaall  aapppprrooaacchh  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  hhiiss  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  aaccttiivviittyy..  

  

    FFrroomm  tthhee  SSDDBB  ccoommmmuunniittyy  ttoo  tthhee  CCEEPP  

[[115555]]  

DDoonn  BBoossccoo  wwaass  lleedd  bbyy  GGoodd  ttoo  ffoorrmm  aa  ccoommmmuunniittyy  ooff  ccoonnsseeccrraatteedd  ppeerrssoonnss  wwhhiicchh  wwoouulldd  bbee  aa  lleeaavveenn  ffoorr  aa  mmuullttiipplliicciittyy  ooff  

sseerrvviicceess,,  tthhee  ssppiirriittuuaall  aanniimmaattiioonn  ooff  tthhoossee  wwhhoo  wwaanntteedd  ttoo  ddeeddiiccaattee  tthheemmsseellvveess  ttoo  eedduuccaattiioonn,,  aanndd  aa  gguuaarraanntteeee  ooff  ccoonnttiinnuuiittyy  iinn  

tthhee  mmiissssiioonn  ttoo  tthhee  yyoouunngg..    BBuutt  rriigghhtt  ffrroomm  tthhee  oouuttsseett  DDoonn  BBoossccoo  hhaadd  bbrroouugghhtt  iinn  llaayy  ppeeooppllee  wwhhoo  hhaadd  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  

ddeeffiinniittiioonn  ooff  tthhee  pprroojjeecctt,,  eennrriicchheedd  iittss  eedduuccaattiivvee  eeffffiiccaaccyy  aanndd  sspprreeaadd  tthhee  cchhaarriissmm..  

IInn  tthhiiss  wwaayy  tthheerree  ccaammee  iinnttoo  bbeeiinngg  wwhhaatt  wwee  nnooww  ccaallll  tthhee  CCEEPP,,  ooff  wwhhiicchh  tthhee  ccoonnsseeccrraatteedd  ccoommmmuunniittyy  iiss  tthhee  aanniimmaattiinngg  nnuucclleeuuss..  

  

22..    TThhee  CCEEPP::  iittss  nnaattuurree  aanndd  ffuunnccttiioonnss  

[[115566]]  

IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  iinnddiiccaattiioonnss  ooff  CC  4477,,  iinn  aallll  iittss  wwoorrkkss  tthhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy  sseettss  uupp  tthhee  EEdduuccaattiivvee  aanndd  PPaassttoorraall  

CCoommmmuunniittyy..    TThhiiss  iiss::  

--  aa  ccoommmmuunniittyy::  

bbeeccaauussee  iitt  iinnvvoollvveess  iinn  aa  ffaammiillyy  aattmmoosspphheerree  yyoouunngg  aanndd  aadduullttss,,  ppaarreennttss  aanndd  eedduuccaattoorrss,,  ssoo  aass  ttoo  bbeeccoommee  aann  eexxppeerriieennccee  ooff  

CChhuurrcchh;;  

--  eedduuccaattiivvee::  

bbeeccaauussee  iitt  hheellppss  ttoo  mmaattuurree  tthhee  ppootteennttiiaalliittiieess  ooff  tthhee  yyoouunngg  iinn  eevveerryy  aassppeecctt::  ccuullttuurraall,,  pprrooffeessssiioonnaall  aanndd  ssoocciiaall;;  

--  ppaassttoorraall::  

bbeeccaauussee  iitt  aaccccoommppaanniieess  tthhee  yyoouunngg  aass  tthheeyy  ggoo  ttoo  mmeeeett  CChhrriisstt,,  aanndd  iinn  tthhee  bbuuiillddiinngg  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  aanndd  tthhee  KKiinnggddoomm..  

[[115577]]  



TThhee  ccoommppoonneennttss  ooff  tthhee  CCEEPP  aarree::  tthhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy,,  tthhee  yyoouunnggsstteerrss,,  tthheeiirr  ppaarreennttss,,  llaayy  ppeeooppllee  uunnddeerr  vvaarriioouuss  hheeaaddiinnggss  

ssuucchh  aass  ccoollllaabboorraattoorrss  aanndd  sshhaarreerrss  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  aammoonngg  wwhhoomm  aarree  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy..  

TThhee  CCEEPP  aattttaaiinnss  ggooaallss  aanndd  ssttrraatteeggiieess  iinn  tthhee  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  pprroojjeecctt,,  ffoorr  tthhee  iiddeennttiittyy  ooff  wwhhiicchh  tthhee  pprroovviinnccee  iiss  

rreessppoonnssiibbllee..  

IItt  hhaass  nneeeedd  ooff  oorrggaanniissmmss  aanndd  oorriieennttaattiioonnss  wwhhiicchh  ffoosstteerr  ccoommmmuunniioonn  aanndd  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  aallll  iittss  mmeemmbbeerrss::  ccoouunncciillss,,  

aasssseemmbblliieess,,  oorrggaannss  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  mmeetthhooddss  ooff  pprrooggrraammmmiinngg  ((ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg,,  eexxeeccuuttiioonn,,  vveerriiffiiccaattiioonn))..  

  

      22..11    AAnniimmaattiioonn  

[[115588]]  

TToo  aanniimmaattee  tthhee  CCEEPP  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  ssppiirriitt  aanndd  mmiissssiioonn  ooff  DDoonn  BBoossccoo,,  tthheerree  aarree  ttaasskkss  ttoo  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  aatt  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss::  

--  oorrggaanniizzaattiioonn,,    

--  ccoooorrddiinnaattiioonn,,  

--  mmeetthhooddoollooggiiccaall  aaccccoommppaanniimmeenntt,,  

--  eedduuccaattiivvee  oorriieennttaattiioonn  iinn  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  ccoonntteenntt,,  

--  ssppiirriittuuaall  aanndd  CChhrriissttiiaann  ffoorrmmaattiioonn,,  

--  gguuaarraanntteeee  ooff  ssaalleessiiaann  oorriiggiinnaalliittyy..  

  

AAllll  tthheessee  ttaasskkss  aarree  nneecceessssaarryy  aanndd  tthheeyy  aarree  iinntteerrccoonnnneecctteedd;;  ssoommee  iinnddeeeedd  aarree  ddeecciissiivvee  ffoorr  tthhee  aanniimmaattiioonn  ooff  tthhee  CCEEPP..  

TTeeaamm--wwoorrkk,,  wwiitthh  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  aassssiiggnnmmeennttss  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  gguuaarraanntteeeess  pprraaccttiiccaall  ccoonnvveerrggeennccee..  

[[115599]]  

    AAnniimmaattiinngg  dduuttyy  ooff  tthhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy  iinn  tthhee  CCEEPP  

TThhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy  iiss  aa  ''cchhaarriissmmaattiicc  ccoommmmuunniittyy'',,  wwhhiicchh  mmeeaannss  tthhaatt  iitt  iiss  aalliivvee  aanndd  tthhaatt  iitt  gguuaarrddss,,  ddeeeeppeennss  aanndd  ccoonnssttaannttllyy  

ddeevveellooppss  DDoonn  BBoossccoo''ss  cchhaarriissmm  ((ccff..MMRR  1111))..  

IItt  ccaarrrriieess  oouutt  aa  ssppeecciiffiicc  aanniimmaattiinngg  aaccttiivviittyy  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  CCEEPP,,  iinn  aa  uunniiffiieedd  mmaannnneerr  aanndd  wwiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  mmoorree  

ddeecciissiivvee  lleevveellss  ooff  aanniimmaattiioonn..    EEvveerryy  SSDDBB  iiss  aann  aanniimmaattoorr,,  aanndd  ssttrriivveess  aallwwaayyss  ttoo  ffuullffiill  tthhee  ttaasskk  mmoorree  eeffffiicciieennttllyy..    TThhiiss  iiss  wwhhaatt  iiss  

mmeeaanntt  bbyy  tthhee  eexxpprreessssiioonn  ''aanniimmaattiinngg  nnuucclleeuuss''  ooff  tthhee  CCEEPP,,  aattttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy  bbyy  RR  55..  

IInn  ppaarrttiiccuullaarr  hhiiss  ssppeecciiaall  dduuttyy  ccoonnssiissttss  iinn::  

--  tteessttiiffyyiinngg  ttoo  tthhee  pprriimmaaccyy  ooff  GGoodd  aanndd  ttoottaall  ddeeddiiccaattiioonn  ttoo  eedduuccaattiioonn  aanndd  eevvaannggeelliizzaattiioonn  tthhrroouugghh  tthhee  vvooccaattiioonnaall  ffiigguurreess  ooff  tthhee  

ssaalleessiiaann  pprriieesstt  aanndd  tthhee  ssaalleessiiaann  bbrrootthheerr;;  

--  gguuaarraanntteeeeiinngg  tthhee  cchhaarriissmmaattiicc  iiddeennttiittyy;;  

--  bbeeiinngg  tthhee  cceennttrree  ooff  ccoommmmuunniioonn  aanndd  ppaarrttiicciippaattiioonn;;  

--  pprroommppttiinngg,,  uurrggiinngg  aanndd  ccaalllliinngg  oonn  tthhee  llaaiittyy  ttoo  sshhaarree  iinn  DDoonn  BBoossccoo''ss  ssppiirriitt  aanndd  mmiissssiioonn;;  

--  pprroommoottiinngg  ssppiirriittuuaall,,  ssaalleessiiaann  aanndd  vvooccaattiioonnaall  ffoorrmmaattiioonn..  

  

      22..22    TThhee  ccoouunncciill  ooff  tthhee  CCEEPP  aanndd  tthhee  ccoouunncciill  ooff  tthhee  wwoorrkk  

[[116600]]  

AAnniimmaattoorrss  ooff  tthhee  CCEEPP::  SSaalleessiiaannss  aanndd  llaaiittyy  ttooggeetthheerr  

TThhee  SSDDBB  ccoommmmuunniittyy,,  aawwaarree  ooff  iittss  ssppeecciiffiicc  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  ccaallllss  llaayy  ppeeooppllee  ttoo  tthhee  CCEEPP..  

IInn  iitt  aallll  tthheenn  bbeeccoommee  aanniimmaattoorrss,,  aallbbeeiitt  iinn  aa  ddiivveerrssiittyy  ooff  rreellaattiioonnsshhiippss,,  aanndd  hheennccee  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  tthhaatt  llaayy  ppeeooppllee  aanndd  SSaalleessiiaannss  

ttooggeetthheerr  ppllaann,,  aaccttiivvaattee  aanndd  vveerriiffyy  tthhee  PPEEPPSS,,  aanndd  uunnddeerrggoo  aa  ccoommmmoonn  ffoorrmmaattiioonn..    TToo  tthhiiss  eenndd  tthheerree  iiss  nneeeedd  ooff  aann  oorrggaanniissmm  

wwhhiicchh  wwee  sshhaallll  ccaallll  tthhee  CCoouunncciill  ooff  tthhee  CCEEPP  oorr  CCoouunncciill  ooff  tthhee  WWoorrkk,,  ccoommppoosseedd  ooff  SSaalleessiiaannss  aanndd  llaayy  ppeeooppllee,,  wwhhoo  aacctt  aass  aa  

ggrroouupp  iinn  aanniimmaattiinngg  aanndd  sshhaarriinngg  rreessppoonnssiibbiilliittyy..  

[[116611]]  

CCoouunncciill  ooff  tthhee  CCEEPP  

WWiitthhiinn  ccoommpplleexx  wwoorrkkss  wwhhiicchh  hhaavvee  sseevveerraall  sseeccttoorrss  ooff  aaccttiivviittyy  ((ppaarriisshh,,  sscchhooooll,,  uunniivveerrssiittyy  hhoosstteell,,  yyoouunnggsstteerrss  iinn  ddiiffffiiccuullttiieess)),,  

tthheerree  ccaann  eexxiisstt  sseevveerraall  CCEEPPss  oorr  oonnee  aalloonnee..    IIff  tthheerree  iiss  jjuusstt  oonnee  CCEEPP,,  tthheerree  wwiillll  bbee  oonnllyy  oonnee  CCEEPP  CCoouunncciill,,  wwhhiicchh  ccooiinncciiddeess  

wwiitthh  tthhee  CCoouunncciill  ooff  tthhee  WWoorrkk..    IIff  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd  tthheerree  aarree  aass  mmaannyy  CCEEPPss  aass  tthheerree  aarree  sseeccttoorrss  ooff  tthhee  wwoorrkk,,  eeaacchh  wwiillll  hhaavvee  

iittss  oowwnn  ccoouunncciill,,  aanndd  tthhee  CCoouunncciill  ooff  tthhee  WWoorrkk  wwiillll  bbee  mmaaddee  uupp  ooff  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  CCEEPP  CCoouunncciillss..  

WWiitthhiinn  tthhee  CCEEPP  CCoouunncciill  aanndd  tthhee  CCoouunncciill  ooff  tthhee  WWoorrkk,,  tthhee  SSDDBB  RReeccttoorr  hhaass  aa  ssppeecciiffiicc  ttaasskk  wwhhiicchh  mmuusstt  bbee  pprreecciisseellyy  ddeeffiinneedd..  

  

33..  CCoonnvvookkiinngg  ooff  tthhee  llaaiittyy  

[[116622]]  

MMoottiivvaattiioonnss  

IInn  tthhee  ppaasstt  tthhee  vvaarriioouuss  ttaasskkss  ooff  aanniimmaattiioonn  ooff  tthhee  CCEEPP  wweerree  aassssuummeedd  aallmmoosstt  eexxcclluussiivveellyy  bbyy  tthhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy..    TTooddaayy  

tthhee  llaatttteerr  mmuusstt  ccaallll  llaayy  ppeeooppllee  ttoo  ffiillll  rroolleess  ooff  aanniimmaattiioonn  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy..  

CChhooiiccee  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  SSDDBBss  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  vvaarriioouuss  mmoottiivveess::  



--  aanntthhrrooppoollooggiiccaall::  iinn  ssoo  ffaarr  aass  eedduuccaattiioonn  iiss  aa  sseeccuullaarr  aaccttiioonn,,  sshhaarreedd  iinn  aallssoo  bbyy  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  rreelliiggiioouuss  tteerrmmss  ooff  

rreeffeerreennccee;;  

--  eecccclleessiioollooggiiccaall::  iinn  ssoo  ffaarr  aass  aallll  tthhee  bbaappttiizzeedd  aarree  ccaalllleedd  uuppoonn  ttoo  ttaakkee  uupp  tthhee  eevvaannggeelliizziinngg  mmiissssiioonn  ooff  tthhee  CChhuurrcchh;;  

--  cchhaarriissmmaattiicc::  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  tthhee  llaaiittyy  eexxpprreessss  bbeetttteerr  tthhee  sseeccuullaarr  ddiimmeennssiioonn  ooff  DDoonn  BBoossccoo''ss  mmiissssiioonn,,  tthhuuss  eennrriicchhiinngg  tthhee  

eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  ppllaann;;  

--  pprrooffeessssiioonnaall,,  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall::  ssiinnccee  nnuummeerroouuss  llaayy  ppeeooppllee  hhaavvee  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  aanndd  aabbiilliittyy  aatt  pprrooffeessssiioonnaall,,  eedduuccaattiivvee  

aanndd  ppaassttoorraall  lleevveell..  

[[116633]]  

TTyyppeess  aanndd  ccaatteeggoorriieess  

LLaayy  ppeeooppllee  wwhhoo  ccoommee  iinnttoo  ccoonnttaacctt  wwiitthh  uuss  aanndd  wwhhoo,,  ffoorr  wwiiddeellyy  ddiiffffeerriinngg  rreeaassoonnss,,  bbeeccoommee  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  oouurr  eedduuccaattiivvee  aanndd  

eevvaannggeelliizziinngg  mmiissssiioonn,,  pprreesseenntt  aa  vvaarriieedd  rreeaalliittyy::  

--  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  sseettttiinnggss  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  wwoorrkk  ((OOrraattoorriieess  aanndd  yyoouutthh  cceennttrreess,,  SScchhoooollss,,  PPaarriisshheess,,  MMiissssiioonnss,,  SSoocciiaall  wwoorrkkss));;  

--  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  rroolleess  tthheeyy  ppllaayy  ((aanniimmaattoorrss,,  ccaatteecchhiissttss,,  tteeaacchheerrss,,  ddiirreeccttiivvee  aanndd  aauuxxiilliiaarryy  ppeerrssoonnnneell,,  ccooaacchheess  iinn  ssppoorrtt,,  

ppaarreennttss,,  vvoolluunntteeeerrss  aanndd  ootthheerrss));;  

--  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheeiirr  ddeeggrreeee  ooff  aattttaacchhmmeenntt,,  ccoommmmiittmmeenntt,,  iinnvvoollvveemmeenntt  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iinn  tthhee  ssaammee  mmiissssiioonn..  

  

TToo  ffoosstteerr  tthhee  pprroocceessss  ooff  ccoommmmuunniioonn  aanndd  sshhaarriinngg  iinn  DDoonn  BBoossccoo''ss  ssppiirriitt  aanndd  mmiissssiioonn,,  wwhhiicchh  hhaappppeennss  iinn  vveerryy  ddiivveerrssee  ccoonntteexxttss  

aanndd  ssiittuuaattiioonnss,,  tthhee  GGCC2244  iinnddiiccaatteess  ssoommee  ccrriitteerriiaa  ccoonncceerrnniinngg  ffuunnddaammeennttaall  aassppeeccttss  ffoorr  tthhee  ssaalleessiiaann  mmiissssiioonn  aanndd  tthhee  mmaaiinn  

rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  tthhoossee  iinnvvoollvveedd  iinn  iitt  oorr  wwhhoo  wwaanntt  ttoo  bbeeccoommee  ssoo  iinnvvoollvveedd..  

[[116644]]  

CCrriitteerriiaa  

TThhee  hhuummaann,,  ssoocciiaall,,  ccuullttuurraall  aanndd  rreelliiggiioouuss  vvaalluueess  ffoorr  tthhee  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  DDoonn  BBoossccoo''ss  pprrooggrraammmmee,,  ""ggoooodd  CChhrriissttiiaannss,,  uupprriigghhtt  

cciittiizzeennss"",,  mmuusstt  bbee  lliivveedd  bbyy  tthhee  llaayy  eedduuccaattoorrss  tthheemmsseellvveess  iiff  tthheeyy  aarree  ttoo  ppuutt  tthheemm  iinn  ccrreeddiibbllee  ffaasshhiioonn  ttoo  tthhee  yyoouunngg..  

TThheessee  vvaalluueess  ffoorrmm  tthhee  ffrraammee  ooff  rreeffeerreennccee  ooff  tthhee  ccrriitteerriiaa  hheerree  iinnddiiccaatteedd..  

BBaassiicc  ccrriitteerriiaa  

TThhee  pprriinncciippaall  bbaassiicc  rreeqquuiissiitteess  aasskkeedd  ooff  tthhee  llaayy  ppeerrssoonn    ccoommiinngg  ttoo  tthhee  ssaalleessiiaann  mmiissssiioonn,,  iinn  lliinnee  wwiitthh  eeaacchh  oonnee''ss  ppoossssiibbiilliittiieess,,  

aarree  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  aann  eevvaalluuaattiioonn  ooff  hhiiss  sseennssiittiivviittyy  aanndd  aabbiilliittyy  ttoo  bbeeccoommee  iinnsseerrtteedd  iinn  tthhee  mmiissssiioonn..    AAmmoonngg  tthhee  mmoorree  

ssiiggnniiffiiccaanntt  ttrraaiittss  wwee  mmaayy  lliisstt::  

--  ppeerrssoonnaall  ccoohheerreennccee,,  ssoo  aass  ttoo  bbeeccoommee  aann  eedduuccaattiivvee  ppooiinntt  ooff  rreeffeerreennccee  ffoorr  tthhee  yyoouunngg,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  vvaalluueess  ooff  tthheeiirr  llaayy  lliiffee;;  

--  aann  eedduuccaattiivvee  aattttiittuuddee  aanndd  sseennssiittiivviittyy  ttoo  tthhee  yyoouutthh  ccoonnddiittiioonn,,  eessppeecciiaallllyy  ooff  tthhoossee  wwhhoo  aarree  ppoooorr;;  

--  eemmppaatthhyy  ffoorr  DDoonn  BBoossccoo  aanndd  ffoorr  hhiiss  mmeetthhoodd  ooff  eedduuccaattiioonn;;  

--  ooppeennnneessss  ttoo  tthhee  ttrraannsscceennddeenntt  aanndd  rreessppeecctt  ffoorr  rreelliiggiioouuss  aanndd  ccuullttuurraall  ddiivveerrssiittyy..  

CCrriitteerriiaa  ooff  ggrroowwtthh  

TThhee  pprrooggrreessssiivvee  iinnvvoollvveemmeenntt  aanndd  aassssuummiinngg  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ccaallll  ffoorr  tthhee  ggrraadduuaall  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  llaayy  eedduuccaattoorr  iinn  tthhee  aarreeaass  

iinnddiiccaatteedd  bbyy  tthhee  ''oorraattoorriiaann  ccrriitteerriioonn''  ((ccff..CC  4400))..  

TThheessee  ccoonncceerrnn::  

--  hhuummaann  mmaattuurriittyy::  aaffffeeccttiivvee  bbaallaannccee,,  eedduuccaattiivvee  rraappppoorrtt  iinn  ffaammiillyy  ssttyyllee,,  aabbiilliittyy  ttoo  lliivvee  aanndd  wwoorrkk  wwiitthh  ootthheerrss,,  ssttrroonngg  eetthhiiccaall  

lleeaanniinnggss,,  sseennssiittiivviittyy  ttoo  ssoocciiaall  vvaalluueess,,  rreeaaddiinneessss  ffoorr  oonnggooiinngg  ffoorrmmaattiioonn;;  

--  eedduuccaattiivvee  ccoommppeetteennccee::  ppoossiittiivvee  vvooccaattiioonnaall  mmoottiivvaattiioonn,,  aaddeeqquuaattee  pprrooffeessssiioonnaall  pprreeppaarraattiioonn,,  ccoorrddiiaall  ooppeennnneessss  ttoo  ootthheerr  ppeeooppllee  

aanndd  eessppeecciiaallllyy  ttoo  tthhee  yyoouunngg,,  ppaassttoorraall  sseennssiittiivviittyy,,  aaddaappttaabbllee  ttoo  oouurr  ssttyyllee  ooff  aanniimmaattiioonn;;  

--  ssaalleessiiaann  iiddeennttiittyy::  pprriioorriittyy  ooff  aatttteennttiioonn  ttoo  nneeeeddyy  yyoouutthh,,  pprrooggrreessssiivvee  kknnoowwlleeddggee  aanndd  pprraaccttiiccee  ooff  tthhee  pprreevveennttiivvee  ssyysstteemm,,  

ccoonnccrreettee  pprreesseennccee  iinn  tthhee  mmiiddsstt  ooff  tthhee  yyoouunngg,,  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  lliivvee  tthhee  llooccaall  pprroojjeecctt;;  

--  CChhrriissttiiaann  wwiittnneessss::  ccoohheerreennccee  ooff  ffaaiitthh,,  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  eecccclleessiiaall  lliiffee,,  rreessppeecctt  ffoorr  tthhee  vvaalluueess  ooff  ootthheerr  rreelliiggiioonnss  aanndd  ccuullttuurreess..  

[[116655]]  

MMaannnneerr  ooff  rreeaalliizzaattiioonn  

TThhee  ddiivveerrssiittyy  ooff  ccoonntteexxttss  aanndd  ssiittuuaattiioonnss  iinn  wwhhiicchh  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy  aarree  wwoorrkkiinngg  ddeemmaannddss  tthhaatt  iitt  bbee  lleefftt  ttoo  tthhee  iinnddiivviidduuaall  

PPrroovviinncceess  ttoo  aaddaapptt  tthheessee  ccrriitteerriiaa  aanndd  ssppeellll  oouutt  ffuurrtthheerr  tthheeiirr  ccoonntteenntt  aanndd  mmaannnneerr  ooff  aapppplliiccaattiioonn..  

IInn  aannyy  eevveenntt  iitt  iiss  qquuiittee  cceerrttaaiinn  tthhaatt  ttoo  ffoosstteerr  ffoorrmmaattiivvee  pprroocceesssseess  aatttteennttiioonn  mmuusstt  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhrreeee  ppooiinnttss::  

**  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aann  eennvviirroonnmmeenntt  wwhhiicchh::  

  --  ppuuttss  tthhee  ppeerrssoonn  aatt  tthhee  cceennttrree,,  ggiivveess  dduuee  vvaalluuee  ttoo  hhiiss  ssppeecciiffiicc  qquuaalliittiieess,,  ffoosstteerrss  tthhee  ssppiirriitt  ooff  sshhaarriinngg,,  aanndd  eedduuccaatteess  ttoo  tthhee  

aabbiilliittyy  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  ootthheerrss;;    

  --  lliivveess  aanndd  mmaanniiffeessttss  tthhee  ''oorraattoorriiaann  hheeaarrtt''  ooff  DDoonn  BBoossccoo;;  

  --  eedduuccaatteess  ttoo  jjuussttiiccee  aanndd  lleeggaalliittyy,,  ddrraawwiinngg  iinnssppiirraattiioonn  ffrroomm  tthhee  CChhuurrcchh''ss  ssoocciiaall  tteeaacchhiinngg;;  

**  tthhee  mmaakkiinngg  ooff  aa  ppllaann  wwhhiicchh::  

  --  iinnvvoollvveess  iinn  tthhee  sshhaarriinngg  ooff  DDoonn  BBoossccoo''ss  ssppiirriitt  aanndd  mmiissssiioonn  eevveerryyoonnee  wwhhoo  aapppprrooaacchheess  hhiimm..    TThhiiss  rreeqquuiirreess::  

  --  tthhee  nneeaarrnneessss  aanndd  jjooyyffuull  tteessttiimmoonnyy  ooff  tthhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy;;  



  --  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  tthhee  sshhaarriinngg  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy;;  

  --  ccaarreeffuull  sseelleeccttiioonn  ooff  eedduuccaattoorrss  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  llooccaall  ddiirreeccttiivvee  tteeaamm  wwiitthh,,  ootthheerr  tthhiinnggss  bbeeiinngg  eeqquuaall,,  pprreeffeerreennccee  ffoorr  

llaaiittyy  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy..  

**  aatttteennttiioonn  ttoo  aa  ffoollllooww--uupp  wwhhiicchh::  

  --  hheellppss  tthhee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ddeeeeppeenn  aanndd  sshhaarree  tthhee  vvooccaattiioonnaall  mmoottiivvaattiioonnss  ooff  lliiffee  aanndd  wwoorrkk,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  ttiimmeess  ooff  ttrriiaall;;  

  --  iinnvvoollvveess  hhiimm  ffuullllyy  iinn  tthhee  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  ccoommmmuunniittyy  ((CCEEPP)),,  tthhrroouugghh  pprroocceesssseess  ooff  ccoommbbiinneedd  ffoorrmmaattiioonn;;  

  --  mmaakkeess  hhiimm  aann  aaccttiivvee  eelleemmeenntt  ffoorr  tthhee  lliinnkkaaggee  bbeettwweeeenn  tthhee  ssaalleessiiaann  wwoorrkk  aanndd  tthhee  llooccaall  aarreeaa;;  

  --  lleeaaddss  hhiimm  ttoo  aa  lliivviinngg  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  ddiiffffeerreenntt  vvooccaattiioonnss  iinn  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  ((ccff..CC  4477))..  

  

[[116666]]  

44..  FFeemmiinniinnee  pprreesseennccee  iinn  tthhee  CCEEPP  

TThhee  pprreesseennccee  ooff  tthhee  wwoommaann  iinn  oouurr  wwoorrkkss  iiss  aann  aacccceepptteedd  ffaacctt,,  aass  rreeggaarrddss  bbootthh  tthhoossee  ffoorr  wwhhoomm  wwee  wwoorrkk  aanndd  tthhoossee  wwhhoo  sshhaarree  

wwiitthh  uuss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  eedduuccaattiioonn..  

TToo  tthhiiss  ffaacctt  ttwwoo  ootthheerr  eelleemmeennttss  mmuusstt  bbee  aaddddeedd::  

--  tthhee  iimmppoorrttaannccee  tthhee  ffeemmiinniinnee  pprreesseennccee  iiss  aaccqquuiirriinngg  iinn  oouurr  ccuullttuurree;;  

--  tthhee  ccoommmmiittmmeenntt  rreeqquuiirreedd  bbyy  ccooeedduuccaattiioonn  ffoorr  ooffffeerriinngg  bbootthh  mmaallee  aanndd  ffeemmaallee  mmooddeellss  ffoorr  iiddeennttiiffiiccaattiioonn..  

  

OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  wwee  ffeeeell  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  rreemmaaiinniinngg  ffaaiitthhffuull  ttoo  DDoonn  BBoossccoo''ss  ooppttiioonn,,  wwhhiicchh  wwaass  ddeecciissiivveellyy  oorriieenntteedd  ttoo  

bbooyyss  aanndd  yyoouunngg  mmeenn..  

  

33..    GGuuiiddeelliinneess  

      33..11    WWiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  ccoonnsseeccrraatteedd  ccoommmmuunniittiieess  

[[116677]]  

TThhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy  sshhoouulldd::  

--  ffrreeqquueennttllyy  vveerriiffyy  tthhee  iinncciiddeennccee  ooff  iittss  ccoonnsseeccrraatteedd  aanndd  ccoommmmuunnaall  lliiffee  aass  aa  ddyynnaammiicc  ffoorrccee  iinn  tthhee  eedduuccaattiioonn  aanndd  aanniimmaattiioonn  ooff  

tthhee  CCEEPP;;  

--  eexxppllooiitt  ooccccaassiioonnss  ffoorr  pprreesseennttiinngg  aanndd  eexxppllaaiinniinngg  ttoo  llaayy  ppeeooppllee  aanndd  yyoouunnggsstteerrss  tthhee  ssppeecciiffiicc  aassppeecctt  ooff  ccoonnsseeccrraatteedd  lliiffee  iinn  

rreessppeecctt  ooff  iittss  eedduuccaattiivvee  iimmppoorrttaannccee;;  

--  ooffffeerr  ppoossssiibbiilliittiieess  aanndd  eexxppeerriieenncceess  ffoorr  ootthheerrss,,  aanndd  eessppeecciiaallllyy  yyoouunngg  ppeeooppllee,,  ttoo  sshhaarree  tthhee  lliiffee  aanndd  pprraayyeerr  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  

IInn  tthhee  vvaarriioouuss  pphhaasseess  ooff  iinniittiiaall  ffoorrmmaattiioonn  tthhee  yyoouunngg  SSDDBBss  sshhoouulldd  bbee  hheellppeedd  ttoo  ddeeeeppeenn  tthhee  iiddeennttiittyy  ooff  tthheeiirr  ccoonnsseeccrraattiioonn  aanndd  

ttoo  ddeevveelloopp  ssoolliidd  ccoonnvviiccttiioonnss  aabboouutt  tthhee  eedduuccaattiivvee  vvaalluuee  ooff  ccoonnsseeccrraattiioonn  iittsseellff..  

[[116688]]  

IInn  tthhee  CCEEPP  tthhee  RReeccttoorr  sshhoouulldd  aallwwaayyss  bbee  eeffffeeccttiivveellyy  pprreesseenntt;;  wwiitthh  tthhee  ccoonnsseeccrraatteedd  ccoommmmuunniittyy  hhee  ccoonnssttiittuutteess  iittss  aanniimmaattiinngg  

nnuucclleeuuss..    TToo  tthhee  ccoonnsseeccrraatteedd  mmeemmbbeerrss  sshhoouulldd  bbee  aassssiiggnneedd  tthhoossee  rroolleess  mmoosstt  iinn  kkeeeeppiinngg  wwiitthh  tthheeiirr  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  

iiddeennttiittyy..  

  

      33..22    WWiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  CCEEPP  

[[116699]]  

PPrraaccttiiccaall  mmooddeellss  ffoorr  tthhee  CCEEPP  

TThhee  PPrroovviinncciiaall  wwiitthh  hhiiss  CCoouunncciill,,  kkeeeeppiinngg  iinn  mmiinndd  tthhee  rreeaalliittiieess  ooff  tthhee  pprroovviinnccee  aanndd  tthhee  ccoonnssiisstteennccyy  ooff  tthhee  vvaarriioouuss  eedduuccaattiivvee  

sseettttiinnggss,,  iinn  ddiiaalloogguuee  wwiitthh  tthhee  llooccaall  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy,,  sshhaallll::  

--  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ccoonnccrreettee  mmooddeellss  ffoorr  tthhee  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  CCEEPP;;  

--  ddeeffiinnee  ffoorr  eeaacchh  wwoorrkk  wwhheetthheerr  tthheerree  sshhaallll  bbee  aa  ssiinnggllee  CCEEPP  ffoorr  tthhee  wwhhoollee  wwoorrkk,,  oorr  aa  CCEEPP  ffoorr  eeaacchh  sseeccttoorr;;  

--  iinnddiiccaattee  ffoorr  tthhee  vvaarriioouuss  kkiinnddss  ooff  wwoorrkk  tthhee  ffuunnccttiioonnss  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  aanniimmaattiioonn  ttoo  bbee  eennttrruusstteedd  ttoo  llaayy  ppeeooppllee..  

IInn  aallll  tthhiiss  tthhee  PPrroovviinncciiaall  aanndd  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  mmuusstt  bbee  ccaarreeffuull  ttoo  ssaaffeegguuaarrdd  tthhee  uunniittyy  ooff  tthhee  ssaalleessiiaann  pprroojjeecctt  iinn  tthhee  aarreeaa  

aanndd  iinn  tthhee  llooccaall  CChhuurrcchh..  

[[117700]]  

VVeerriiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  CCEEPP  

EEvveerryy  llooccaall  ccoommmmuunniittyy,,  iinn  ccoonnttiinnuuiittyy  wwiitthh  tthhee  ddeelliibbeerraattiioonnss  ooff  tthhee  GGCC2233  ((ccff..nnnn..223322--223388))  mmuusstt  vveerriiffyy  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  

CCEEPP..  

IInn  tthhiiss  ttaasskk  iitt  sshhoouulldd  bbee  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  tthhee  PPrroovviinncciiaall  wwiitthh  tthhee  ccoollllaabboorraattiioonn  ooff  tthhee  pprroovviinncciiaall  oorrggaanniissmmss  ooff  aanniimmaattiioonn..  

TThhee  RReeccttoorr  MMaajjoorr,,  tthhrroouugghh  hhiiss  tteeaacchhiinngg  aanndd  tthhee  hheellpp  ooff  tthhee  ccoommppeetteenntt  DDeeppaarrttmmeennttss  sshhaallll  ffoosstteerr  tthhee  ddeeeeppeenniinngg  ooff  tthhiiss  

vveerriiffiiccaattiioonn  aanndd  ssttiimmuullaattee  iitt..  

[[117711]]  

TThhee  CCoouunncciill  ooff  tthhee  CCEEPP  aanndd//oorr  CCoouunncciill  ooff  tthhee  WWoorrkk  



TThhee  SSDDBB  ccoommmmuunniittyy  sshhoouulldd  sseett  uupp  oorr  ccoonnssoolliiddaattee  tthhee  CCoouunncciill  ooff  tthhee  CCEEPP  aanndd//oorr  TThhee  CCoouunncciill  ooff  tthhee  WWoorrkk,,  aass  tthhee  cceennttrraall  

oorrggaanniissmm  wwhhiicchh  aanniimmaatteess  aanndd  ccoooorrddiinnaatteess  tthhee  wwhhoollee  ssaalleessiiaann  eenntteerrpprriissee,,  tthhrroouugghh  rreefflleeccttiioonn,,  ddiiaalloogguuee,,  aanndd  tthhee  pprrooggrraammmmiinngg  

aanndd  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  aaccttiivviittyy..  

TThheessee  CCoouunncciillss  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  uupp  ooff  tthhoossee  SSDDBBss  aanndd  llaayy  ppeerrssoonnss  wwhhoo  hhaavvee  rroolleess  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iinn  tthhee  CCEEPP,,  iinn  lliinnee  wwiitthh  

tthhee  ccrriitteerriiaa  ddeeffiinneedd  aatt  pprroovviinncciiaall  lleevveell..  

FFoorr  tthhee  CCoouunncciill  ooff  tthhee  CCEEPP  oorr  tthhee  CCoouunncciill  ooff  tthhee  WWoorrkk,,  tthhee  PPrroovviinncciiaall  wwiitthh  hhiiss  CCoouunncciill  sshhaallll::  

--  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ccrriitteerriiaa  ooff  ccoommppoossiittiioonn,,  

--  ddeeffiinnee  tthhee  ccoommppeetteenncceess,,  

--  eessttaabblliisshh  tthhee  lleevveellss  ooff  sshhaarreedd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  tthhee  aarreeaass  ooff  ddeecciissiioonn,,  

--  iinnddiiccaattee  tthhee  mmeetthhoodd  ooff  tthhee  nneecceessssaarryy  lliinnkkaaggee  wwiitthh  tthhee  llooccaall  ccoouunncciill  ooff  tthhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy..  

[[117722]]  

TThhee  RReeccttoorr  iinn  tthhee  CCEEPP  

TThhee  RReeccttoorr,,  aass  tthhee  oonnee  wwiitthh  pprriimmaarryy  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  aappoossttoolliicc  aaccttiivviittyy  aanndd  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  ggooooddss  ooff  tthhee  

ccoommmmuunniittyy  ((ccff..CC  117766)),,  hhaass  aallssoo  tthhee  pprriimmaarryy  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  CCEEPP::  iinn  iitt  tthhee  ffiinnaall  wwoorrdd,,  aafftteerr  ppaattiieenntt  rreesseeaarrcchh,,  wwiillll  bbeelloonngg  

ttoo  hhiimm  ((GGCC2211  6688)),,  aallwwaayyss  iinn  ddiiaalloogguuee  wwiitthh  hhiiss  ccoouunncciill..  

WWhheenn  tthhee  wwoorrkk  hhaass  aa  ssiinnggllee  CCEEPP,,  tthhee  RReeccttoorr  pprreessiiddeess  oovveerr  tthhee  CCoouunncciill  ooff  tthhee  CCEEPP..    WWhheenn  tthheerree  aarree  mmoorree  tthhaann  oonnee  CCEEPP,,  tthhee  

RReeccttoorr  iiss  aa  mmeemmbbeerr  bbyy  rriigghhtt  ooff  tthhee  CCoouunncciill  ooff  eeaacchh  ooff  tthheemm  aanndd  pprreessiiddeess  oovveerr  tthhee  CCoouunncciill  ooff  tthhee  WWoorrkk..  

IInn  tthhee  CCEEPP,,  tthhee  RReeccttoorr  iinn  ppaarrttiiccuullaarr::  

--  aanniimmaatteess  tthhee  aanniimmaattoorrss  aanndd  iiss  aatt  tthhee  sseerrvviiccee  ooff  uunniittyy;;  

--  ffoosstteerrss  tthhee  cchhaarriissmmaattiicc  cchhaarraacctteerr  ooff  tthhee  PPEEPPSS,,  iinn  ddiiaalloogguuee  wwiitthh  tthhee  PPrroovviinncciiaall  aanndd  iinn  hhaarrmmoonnyy  wwiitthh  tthhee  pprroovviinncciiaall  pprroojjeecctt;;  

--  pprroommootteess  ffoorrmmaattiivvee  aanndd  rreellaattiioonnaall  pprroocceesssseess;;  

--  aaccttiivvaatteess  tthhee  ccrriitteerriiaa  ffoorr  tthhee  ccoonnvvookkiinngg  aanndd  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  llaayy  ppeeooppllee  iinnddiiccaatteedd  bbyy  tthhee  pprroovviinnccee;;  

--  mmaaiinnttaaiinnss  tthhee  lliinnkkaaggee  bbeettwweeeenn  tthhee  CCoouunncciill  ooff  tthhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy  aanndd  tthhee  CCoouunncciill  ooff  tthhee  CCEEPP  ((oorr  CCoouunncciill  ooff  tthhee  WWoorrkk))..  

[[117733]]  

QQuuaannttiittaattiivvee  ccoonnssiisstteennccyy  ooff  tthhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy  

TToo  ccaarrrryy  oouutt  iittss  rroollee  ooff  aanniimmaattiioonn,,  tthhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy  nneeeeddss  aa  qquuaannttiittaattiivvee  aanndd  qquuaalliittaattiivvee  ccoonnssiisstteennccyy  wwhhiicchh  hheellppss  ttoo  

mmaakkee  iittss  aaccttiivviittyy  vviissiibbllee  aanndd  ssiiggnniiffiiccaanntt..  

NNuummeerriiccaall  ccoonnssiisstteennccyy  iiss  bbeetttteerr  ffoorr  ssuussttaaiinniinngg  ffoorrmmaattiioonn,,  ssppiirriittuuaall  aanndd  ffrraatteerrnnaall  lliiffee--ccoommppaarriissoonnss  aanndd  ppaassttoorraall  qquuaalliittyy,,  

ppllaannnniinngg  aanndd  ddiiaalloogguuee  wwiitthh  tthhee  aarreeaa  aanndd  tthhee  llooccaall  CChhuurrcchh..  

FFoolllloowwiinngg  tthhee  iinnddiiccaattiioonnss  ooff  RR  2200  aanndd  RR  115500,,  wwee  uunnddeerrttaakkee  ttoo  ggiivvee  ggrreeaatteerr  nnuummeerriiccaall  ccoonnssiisstteennccyy  ttoo  tthhee  ssaalleessiiaann  

ccoommmmuunniittiieess..    TThhiiss  mmeeaannss  rreedduucciinngg  oorr  oovveerrccoommiinngg  tthhee  ddiissppeerrssiioonn  ooff  tthhee  ccoonnffrreerreess  wwhhoo  wwoorrkk  iinnddiivviidduuaallllyy  iinn  aaccttiivviittiieess  oorr  

wwoorrkkss,,  aass  aallssoo  rreeddiimmeennssiioonniinngg  tthhee  ssaalleessiiaann  pprreesseennccee  iinn  aann  aarreeaa  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  ccrriitteerriiaa  iinnddiicctteedd  bbyy  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonnss  ((aarrtt..66))  

aanndd  RReegguullaattiioonnss  ((aarrtt..11))..  

[[117744]]  

QQuuaalliittaattiivvee  ccoonnssiisstteennccyy  ooff  tthhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy  

QQuuaalliittaattiivvee  ccoonnssiisstteennccyy  mmeeaannss  tthhaatt  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  tthheerree  mmuusstt  bbee  ccoonnffrreerreess  aabbllee  ttoo  rreemmaaiinn  pprreesseenntt  aammoonngg  tthhee  yyoouunngg,,  

aaccccoommppaannyy  tthheemm  aanndd  eedduuccaattee  tthheemm  ttoo  tthhee  ffaaiitthh;;  ccaappaabbllee  aallssoo  ooff  aanniimmaattiinngg  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  ggrroouuppss,,  ooff  ffoorrmmaattiioonn  ooff  llaayy  

ppeerrssoonnss,,  ooff  ggiivviinngg  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  nneeiigghhbboouurrhhoooodd  aanndd  tthhee  llooccaall  CChhuurrcchh  aanndd  ttoo  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  aanndd  MMoovveemmeenntt..  

IInn  tthhee  nneexxtt  ssiixx  yyeeaarrss  tthhee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  SSDDBBss  iinn  tthheessee  mmaatttteerrss  mmuusstt  bbee  aatttteennddeedd  ttoo,,  wwiitthh  eedduuccaattiivvee,,  rreellaattiioonnaall  aanndd  

ppaassttoorraall  aabbiilliittyy  rreecceeiivviinngg  pprreeffeerreennccee  oovveerr  aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  bbuurreeaauuccrraattiicc  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  sskkiillllss..  

TThhee  ssiiggnniiffiiccaanntt  aanndd  ccoommpplleemmeennttaarryy  pprreesseennccee  ooff  ssaalleessiiaann  pprriieessttss  aanndd  bbrrootthheerrss  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  sshhoouulldd  bbee  gguuaarraanntteeeedd  aass  aann  

eesssseennttiiaall  ttrraaiitt  ooff  iittss  pphhyyssiiooggnnoommyy  aanndd  aappoossttoolliicc  ccoommpplleetteenneessss  ((CC  4455))..  

  

      33..33    WWiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  bbrriinnggiinngg  iinn  ooff  llaayy  ppeeooppllee  

[[117755]]  

EEvveerryy  pprroovviinnccee  mmuusstt  sseeee  ttoo  iitt  tthhaatt  tthhee  bbaassiicc  aanndd  ggrroowwtthh  ccrriitteerriiaa  iinnddiiccaatteedd  aabboovvee  aarree  iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  iittss  ""LLaayy  PPrroojjeecctt""..  

CCoonnttrraaccttss  wwiitthh  ppuubblliicc  oorr  pprriivvaattee  eennttiittiieess  aarree  ttoo  bbee  ddrraawwnn  uupp  bbyy  tthhee  PPrroovviinnccee  iinn  ddiiaalloogguuee  wwiitthh  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy..  

[[117766]]  

TThhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  sshhaallll  cclleeaarrllyy  ddeeffiinnee::  

--  tthhee  rroollee  ttoo  bbee  ffiilllleedd  bbyy  tthhee  llaayy  ppeerrssoonn,,  

--  tthhee  dduurraattiioonn  ooff  hhiiss  eennggaaggeemmeenntt,,  

--  tthhee  ppeerriioodd  ooff  ttrriiaall,,  

--  tthhee  pprroocceessss  ooff  ffoorrmmaattiioonn..  

  

      33..44    WWiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  ffeemmaallee  pprreesseennccee  iinn  tthhee  CCEEPP  

[[117777]]  



CCoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  yyoouunnggsstteerrss''  ffaammiilliieess  sshhoouulldd  bbee  iinntteennssiiffiieedd,,  ssiinnccee  ppaarreennttss  aarree  tthhee  pprriimmaarryy  eedduuccaattoorrss  ooff  tthheeiirr  ssoonnss  aanndd  

ddaauugghhtteerrss..    TToo  tthhiiss  eenndd  tthheeyy  sshhoouulldd  bbee  ooffffeerreedd  iinn  oouurr  wwoorrkkss  aann  eedduuccaattiivvee  cclliimmaattee  rriicchh  iinn  ffaammiillyy  vvaalluueess,,  aanndd  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  aann  

eedduuccaattiioonnaall  tteeaamm  wwiitthh  aa  hhaarrmmoonniioouuss  iinntteeggrraattiioonn  ooff  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  ccoommppoonneennttss..  

[[117788]]  

IInn  tthhiiss  ccoonntteexxtt  oonnee  mmuusstt  eemmpphhaassiizzee  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  aanndd  pprroopphheettiicc  ffoorrccee  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  ((SSDDBB))::  nnoott  oonnllyy  ddooeess  hhee  ppllaayy  hhiiss  ppaarrtt  

iinn  eedduuccaattiioonn  wwiitthh  hhiiss  mmaallee  vvaalluueess  bbuutt,,  bbyy  lliivviinngg  hhiiss  cceelliibbaaccyy  wwiitthh  jjooyy  aanndd  ffiiddeelliittyy,,  hhee  bbeeaarrss  wwiittnneessss  ttoo  aa  ppaarrttiiccuullaarr  qquuaalliittyy  ooff  

lloovvee  aanndd  ffaatthheerrlliinneessss..  

FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn,,  ffrroomm  tthhee  ffiirrsstt  yyeeaarrss  ooff  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnffrreerreess  sshhoouulldd  bbee  hheellppeedd  ttoo  ddeevveelloopp  aa  sseerriioouuss  aanndd  mmaattuurree  aattttiittuuddee  wwiitthh  

rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  ooppppoossiittee  sseexx..  

TToo  bbuuiilldd  aa  hheeaalltthhyy  aanndd  bbaallaanncceedd  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  ccooeedduuccaattiioonn  ccaarree  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  aaffffeeccttiivvee  aanndd  rreellaattiioonnaall  ffoorrmmaattiioonn  ooff  

bbootthh  tthhee  SSDDBBss  aanndd  tthhee  llaayy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCEEPP..  

[[117799]]  

WWiitthhoouutt  ddeettrriimmeenntt  ttoo  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  ddiiffffeerreenntt  ccoonntteexxttss,,  tthhee  nneeeedd  sshhoouulldd  bbee  eemmpphhaassiizzeedd  ttoo  oovveerrccoommee  aann  aarrttiiffiicciiaall  

ppaarraalllleelliissmm  ooff  ttaasskkss  iinn  wwhhiicchh  tthhee  eedduuccaattiioonn  ooff  bbooyyss  iiss  eennttrruusstteedd  ttoo  mmeenn  aanndd  tthhaatt  ooff  ggiirrllss  ttoo  wwoommeenn..  

  

IItt  iiss  uurrggeennttllyy  nneecceessssaarryy  tthhaatt  aatt  pprroovviinncciiaall  lleevveell  aanndd  iinn  tthhee  llooccaall  CCEEPP  aa  sseerriioouuss  rreefflleeccttiioonn  bbee  mmaaddee::  

--  oonn  tthhee  vvaalluueess  aanndd  ppoossssiibbiilliittiieess  ooff  ccooeedduuccaattiioonn;;  

--  oonn  hhooww  ttoo  lliivvee  tthhee  pprreevveennttiivvee  ssyysstteemm  iinn  aa  ccooeedduuccaattiioonnaall  eennvviirroonnmmeenntt;;  

--  oonn  hhooww  ttoo  ffoosstteerr  sseexxuuaall  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  iinn  tthhee  iinntteeggrraall  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  aanndd  eedduuccaattiioonn  ttoo  lloovvee..  

  

IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  ccooeedduuccaattiioonn,,  tthhee  pprroovviinnccee  sshhoouulldd  aaiimm  aatt  aa  hheeaalltthhyy  bbaallaannccee  ooff  bbooyyss  aanndd  ggiirrllss  aammoonngg  tthhoossee  ffoorr  wwhhoomm  wwee  

wwoorrkk,,  aass  wweellll  aass  aammoonngg  oouurr  ccoollllaabboorraattoorrss  ((ccff..RR  33))..  

  

  



  

  

  CCHHAAPPTTEERR  33  

  

  SSOOMMEE  PPAARRTTIICCUULLAARR  NNEEWW  SSIITTUUAATTIIOONNSS  

  

11..  AAccttiivviittiieess  aanndd  wwoorrkkss  mmaannaaggeedd  bbyy  llaayy  ppeeooppllee  wwiitthhiinn  tthhee  ssaalleessiiaann  pprroovviinncciiaall  pprroojjeecctt  

AAnn  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  ssiittuuaattiioonn  sshhoowwss  tthhaatt  iinn  ssoommee  ccoonntteexxttss  tthheerree  aarree  wwoorrkkss  oorr  aaccttiivviittiieess  eennttrruusstteedd  bbyy  tthhee  SSDDBBss  ttoo  llaayy  ppeeooppllee,,  

aanndd  aallssoo  aaccttiivviittiieess  aanndd  wwoorrkkss  ssttaarrtteedd  uupp  bbyy  tthhee  llaaiittyy  aanndd  ssuubbsseeqquueennttllyy  rreeccooggnniizzeedd  iinn  tthhee  pprroovviinncciiaall  pprroojjeecctt..  

  

      11..11    FFuunnddaammeennttaall  ccrriitteerriiaa  

[[118800]]  

FFoorr  aann  aaccttiivviittyy  oorr  wwoorrkk  mmaannaaggeedd  bbyy  llaayy  ppeeooppllee  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  ffoorrmmiinngg  ppaarrtt  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  ooff  aa  PPrroovviinnccee,,  tthheerree  mmuusstt  bbee  

rreeaalliizzeedd  iinn  iitt  tthhee  ccrriitteerriiaa  ooff  iiddeennttiittyy,,  ccoommmmuunniioonn  aanndd  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  ssaalleessiiaann  aaccttiivviittyy  aanndd  mmuusstt  bbee  ggiivveenn  eeffffeecctt  uunnddeerr  tthhee  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  PPrroovviinncciiaall  aanndd  hhiiss  CCoouunncciill  ((ccff..VVCC  5566))..  

  

aa..  CCrriitteerriiaa  ooff  ssaalleessiiaann  iiddeennttiittyy  

TThhee  ccrriitteerriiaa  ffoorr  tthhee  ssaalleessiiaann  iiddeennttiittyy  ooff  wwoorrkkss  aanndd  aaccttiivviittiieess,,  ggiivveenn  iinn  tthhee  SSDDBB  CCoonnssttiittuuttiioonnss  aanndd  RReegguullaattiioonnss,,  eennssuurree  tthhee  

rreeaalliizzaattiioonn  ooff  ssaalleessiiaann  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  rreeffeerr  ttoo  tthhee  CCEEPP,,  tthhee  PPEEPPSS  aanndd  tthhoossee  ttoo  wwhhoomm  oouurr  mmiissssiioonn  iiss  ddiirreecctteedd..    TThhee  ssaammee  

ccrriitteerriiaa  aarree  vvaalliidd  aallssoo  ffoorr  wwoorrkkss  aanndd  aaccttiivviittiieess  mmaannaaggeedd  bbyy  llaayy  ppeeooppllee  wwiitthhiinn  tthhee  pprroovviinncciiaall  pprroojjeecctt..  

  

**  WWiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  EEdduuccaattiivvee  aanndd  PPaassttoorraall  CCoommmmuunniittyy::  

TThhee  wwoorrkk  ggiivveess  eeffffeecctt  ttoo  tthhee  CCEEPP,,  iinnvvoollvviinngg  iinn  aa  ffaammiillyy  aattmmoosspphheerree  yyoouunngg  ppeeooppllee  aanndd  aadduullttss,,  ppaarreennttss  aanndd  eedduuccaattoorrss  ((ccff..CC  

4477))::  

--  iitt  hhaass  aa  ggrroouupp  ooff  aanniimmaattoorrss  aanndd  ooff  tthhoossee  wwhhoo  ttaakkee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  iitt;;  

--  iitt  ttaakkeess  ppaarrtt  iinn  tthhee  lliiffee  aanndd  iinniittiiaattiivveess  ooff  tthhee  pprroovviinncciiaall  ccoommmmuunniittyy;;  

--  iitt  hhaass  aa  llaayy  ddiirreeccttoorr  wwhhoo  iiss,,  iiff  ppoossssiibbllee,,  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy..  

  

**  WWiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  EEdduuccaattiivvee  aanndd  PPaassttoorraall  PPrroojjeecctt::  

TThhee  CCEEPP  ddrraawwss  uupp  aanndd  rreeaalliizzeess  tthhee  llooccaall  PPEEPPSS  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  gguuiiddeelliinneess  ooff  tthhee  pprroovviinncciiaall  pprroojjeecctt::  

--  iitt  ttaakkeess  iittss  iinnssppiirraattiioonn  ffrroomm  tthhee  pprreevveennttiivvee  ssyysstteemm;;  

--  iitt  ffoosstteerrss  tthhee  iinntteeggrraall  aaddvvaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  yyoouunngg  ppeerrssoonn;;  iitt  pprroommootteess  hhiiss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ccuullttuurree;;  iitt  pprrooppoosseess  aa  jjoouurrnneeyy  ooff  ffaaiitthh  

bbaasseedd  oonn  aa  mmeeeettiinngg  wwiitthh  CChhrriisstt,,  eecccclleessiiaall  eexxppeerriieennccee  aanndd  ssaaccrraammeennttaall  lliiffee;;  iitt  hheellppss  tthhee  yyoouunngg  ppeerrssoonn  ttoo  ddiissccoovveerr  hhiiss  oowwnn  

vvooccaattiioonn;;  iitt  ggiivveess  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  ggrroouuppss  aanndd  ttoo  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  ggrroouupp  aaccttiivviittyy;;  

--  iitt  eemmpphhaassiizzeess  ccrriitteerriiaa  pprrooppeerr  ttoo  ssaalleessiiaann  aaccttiivviittyy::  oorraattoorriiaann  hheeaarrtt,,  vvaarriioouuss  pprroocceesssseess,,  ppeerrssoonnaalliizzeedd  ffoollllooww--uupp,,  aa  ssppiirriitt  ooff  

iinniittiiaattiivvee  aanndd  ccrreeaattiivviittyy,,  yyoouutthh  pprroottaaggoonniissmm..  

  

**  wwiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhoossee  ttoowwaarrddss  wwhhoomm  oouurr  wwoorrkk  iiss  ddiirreecctteedd::  

--  tthhee  wwoorrkk  iiss  ddiirreecctteedd  ttoo  tthhee  yyoouunngg  aanndd  eessppeecciiaallllyy  ttoo  tthhee  ppoooorreesstt  ooff  tthheemm,,  ttoo  tthhee  wwoorrkkiinngg  ccllaasssseess,,  aanndd  ttoo  ppeeooppllee  nnoott  yyeett  

eevvaannggeelliizzeedd;;  

--  iitt  ttaakkeess  ppllaaccee  pprreeffeerraabbllyy  iinn  ppllaacceess  ooff  tthhee  ggrreeaatteesstt  ppoovveerrttyy,,  aanndd  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  tthhee  ffoorrcceess  ooff  tthhee  aarreeaa  aanndd  

ooff  tthhee  llooccaall  CChhuurrcchh  ((ccff..RR  1188--1199))..  

  

bb..  CCrriitteerriiaa  ooff  ccoommmmuunniioonn::  

--  VVooccaattiioonnaall  ccoommmmuunniioonn::    iinn  tthhee  eedduuccaattiivvee  aanndd  ppaassttoorraall  ccoommmmuunniittyy  tthheerree  iiss  aa  pplluurraalliittyy  aanndd  vvaarriieettyy  ooff  vvooccaattiioonnss,,  wwhhiicchh  

mmaanniiffeessttss  aanndd  rreeaalliizzeess  aann  ''eexxppeerriieennccee  ooff  CChhuurrcchh''  ((ccff..CC  4477))..    IInn  iitt  iiss  aallwwaayyss  ttoo  bbee  pprreeffeerrrreedd  tthhee  pprreesseennccee  ooff  SSDDBBss,,  bbeeccaauussee  ooff  

tthheeiirr  ssppeecciiffiicc  vvooccaattiioonnaall  aanndd  cchhaarriissmmaattiicc  ccoonnttrriibbuuttiioonn..  

  

--  PPrroovviinncciiaall  ccoommmmuunniioonn::    wwoorrkkss  oorr  aaccttiivviittiieess  mmaannaaggeedd  bbyy  llaayy  ppeeooppllee,,  wwiitthhiinn  aa  pprroovviinncciiaall  pprroojjeecctt,,  sshhoouulldd  sseeeekk  ffoorrmmss  ooff  

ccoommmmuunniioonn  aanndd  ooff  sshhaarriinngg  DDoonn  BBoossccoo''ss  cchhaarriissmm;;  tthheeyy  sshhoouulldd  bbeeccoommee  iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  tthhee  pprroovviinncciiaall  ccoommmmuunniittyy  aanndd  ccrreeaattee  

tthhee  ccoonnddiittiioonnss  nneeeeddeedd  ffoorr  tthhee  mmaattuurriinngg  ooff  vvooccaattiioonnaall  cchhooiicceess  ffoorr  tthhee  CChhuurrcchh  aanndd  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy..  

  

cc..  CCrriitteerriioonn  ooff  ssiiggnniiffiiccaannccee  

TThhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  aa  pprroovviinncciiaall  pprroojjeecctt  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  rreessoouurrcceess  ooff  tthhee  SSDDBBss  aanndd  llaaiittyy  ppllaacceedd  aatt  tthhee  sseerrvviiccee  ooff  aanniimmaattiioonn  

ooff  aaccttiivviittiieess  aanndd  wwoorrkkss..  



TThhee  pprroovviinncciiaall  pprroojjeecctt  mmuusstt  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee  gguuaarraanntteeee  tthhee  cchhaarriissmmaattiicc  iiddeennttiittyy,,  eevvaannggeelliizziinngg  eeffffiiccaaccyy,,  eedduuccaattiivvee  qquuaalliittyy,,  aanndd  

aabbiilliittyy  ffoorr  ffoosstteerriinngg  vvooccaattiioonnss  iinn  aallll  tthhee  aaccttiivviittiieess  aanndd  wwoorrkkss..  

  

TThhee  pprroovviinnccee  mmuusstt  bbee  aabbllee  ttoo  ooffffeerr  ttoo  tthhee  llaaiittyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ssuucchh  aaccttiivviittiieess  aa  ssttrroonngg  cchhaarriissmmaattiicc  aaccccoommppaanniimmeenntt;;  iinn  ffaacctt,,  iinn  

tthhee  pprreesseennccee  ooff  llaayy  ppeeooppllee  wwiitthh  aa  cclleeaarr  CChhrriissttiiaann  aanndd  ssaalleessiiaann  iiddeennttiittyy,,  tthhee  ffoorrmm  ooff  pprroovviinncciiaall  aaccccoommppaanniimmeenntt  mmuusstt  bbee  

eeqquuaallllyy  ppoossiittiivvee,,  ssoo  aass  nnoott  ttoo  lleeaavvee  wwiitthhoouutt  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ssuuppppoorrtt  tthhee  aallrreeaaddyy  eexxiissttiinngg  aavvaaiillaabbiilliittyy..  

  

      11..22    GGuuiiddeelliinneess  

    11..22..11    RReessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  PPrroovviinnccee  

[[118811]]  

IItt  iiss  tthhee  PPrroovviinncciiaall  wwiitthh  hhiiss  CCoouunncciill  wwhhoo  ddeecciiddeess  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  ttoo  aacccceepptt  iinnttoo  tthhee  pprroovviinncciiaall  pprroojjeecctt  aanndd  uunnddeerr  pprroovviinncciiaall  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  eedduuccaattiivvee  wwoorrkkss  oorr  aaccttiivviittiieess  wwhhiicchh  ccaammee  iinnttoo  bbeeiinngg  aauuttoonnoommoouussllyy  aanndd  aarree  mmaannaaggeedd  bbyy  llaayy  ppeeooppllee..  

IItt  aallssoo  bbeelloonnggss  ttoo  tthhee  PPrroovviinncciiaall  wwiitthh  hhiiss  CCoouunncciill  ttoo  ddeecciiddee  wwhheetthheerr  ttoo  eennttrruusstt  ttoo  llaayy  mmaannaaggeemmeenntt  aannyy  wwoorrkkss  oorr  aaccttiivviittiieess;;  tthhee  

llaatttteerr  wwiillll  rreemmaaiinn  wwiitthhiinn  tthhee  pprroovviinncciiaall  pprroojjeecctt  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy..  

  

AAccttiivviittiieess  oorr  wwoorrkkss  ooff  tthhee  llaaiittyy  aacccceepptteedd  wwiitthhiinn  tthhee  pprroovviinncciiaall  pprroojjeecctt..  

TThheerree  aarree  wwoorrkkss  aanndd  aaccttiivviittiieess  bbeelloonnggiinngg  ttoo  llaayy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  oorr  MMoovveemmeenntt  wwhhiicchh  rreeaalliizzee  DDoonn  BBoossccoo''ss  

mmiissssiioonn..    TThhee  SSDDBBss  mmuusstt  ffoosstteerr  tthhee  ffuullll  aauuttoonnoommyy  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  llaaiittyy  iinn  ssuucchh  rreeaalliizzaattiioonnss;;  iinn  ffaacctt  iitt  wwoouulldd  

nnoorrmmaallllyy  bbee  nneeiitthheerr  uusseeffuull  nnoorr  ppoossssiibbllee  ttoo  ttaakkee  tthheemm  iinnttoo  iittss  oowwnn  pprroojjeecctt  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy..  

BBuutt  iiff  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  ssiittuuaattiioonnss  aann  aaccttiivviittyy  oorr  wwoorrkk  bbeelloonnggiinngg  ttoo  llaayy  ppeeooppllee  ooff  tthhee  SSaalleessiiaann  FFaammiillyy  oorr  MMoovveemmeenntt  sshhoouulldd  aasskk  ttoo  

bbeeccoommee  ppaarrtt  ooff  aa  pprroovviinncciiaall  pprroojjeecctt,,  aafftteerr  aann  eevvaalluuaattiioonn  bbyy  tthhee  pprroovviinnccee  ooff  iittss  oowwnn  ffoorrcceess  aanndd  ooff  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  rreeaalliizziinngg  iinn  

tthhee  nneeww  wwoorrkk  tthhee  ccrriitteerriiaa  ooff  ssaalleessiiaann  iiddeennttiittyy,,  ccoommmmuunniioonn  aanndd  ssiiggnniiffiiccaannccee,,  iitt  ccaann  bbee  aacccceepptteedd  bbyy  tthhee  PPrroovviinncciiaall  wwiitthh  hhiiss  

CCoouunncciill..  

  

AAccttiivviittiieess  oorr  wwoorrkkss  eennttrruusstteedd  ttoo  tthhee  llaaiittyy  wwiitthhiinn  tthhee  pprroovviinncciiaall  pprroojjeecctt..  

TThhee  PPrroovviinnccee  hhaass  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  eennssuurriinngg  tthhee  ssaalleessiiaann  iiddeennttiittyy  ooff  wwoorrkkss  aanndd  aaccttiivviittiieess  mmaannaaggeedd  bbyy  tthhee  llaaiittyy  wwiitthhiinn  iittss  

oowwnn  pprroojjeecctt..    FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn::  

--  iitt  ooffffeerrss  iinntteerrvveennttiioonnss  ooff  aanniimmaattiioonn  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt,,  bbyy  aannaallooggyy  wwiitthh  wwhhaatt  hhaappppeennss  iinn  tthhoossee  CCEEPPss  wwhhiicchh  hhaavvee  tthhee  pprreesseennccee  

ooff  tthhee  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy,,  ssuucchh  aass  tthhee  pprroovviinncciiaall  vviissiittaattiioonn,,  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  llooccaall  pprroojjeecctt,,  tthhee  lliinnkkaaggee  bbeettwweeeenn  tthhee  llaayy  

ddiirreeccttoorr  ooff  tthhee  wwoorrkk  aanndd  tthhee  PPrroovviinncciiaall,,  tthhee  ppeerriiooddiicc  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  aa  ddeelleeggaattee  ooff  tthhee  PPrroovviinncciiaall  iinn  tthhee  CCoouunncciill  ooff  tthhee  CCEEPP;;  

--  iitt  pprroommootteess  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  CCEEPP  CCoouunncciill;;  

--  iitt  oorrggaanniizzeess  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  llaaiittyy  aa  sseerriioouuss  pprroocceessss  ooff  ffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  ssaalleessiiaann  iiddeennttiittyy;;  

--  iitt  ffoolllloowwss  uupp  tthhee  llaayy  ppeeooppllee  wwhhoo  hhaavvee  rroolleess  ooff  aanniimmaattiioonn  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iinn  tthhee  CCEEPP;;  

--  iitt  eessttaabblliisshheess  aa  ssttaabbllee  lliinnkkaaggee  wwiitthh  aa  nneeiigghhbboouurriinngg  ssaalleessiiaann  ccoommmmuunniittyy  oorr  wwiitthh  tthhee  pprroovviinncciiaall  cceennttrree  ooff  aanniimmaattiioonn,,  eessppeecciiaallllyy  

aass  rreeggaarrddss  cchhaarriissmmaattiicc  aanndd  mmiinniisstteerriiaall  aassppeeccttss;;  

--  iiff  tthheerree  iiss  qquueessttiioonn  ooff  cclloossiinngg  aa  wwoorrkk,,  iitt  wwiillll  ffiirrsstt  vveerriiffyy  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  eennttrruussttiinngg  iitt  ttoo  llaayy  mmaannaaggeemmeenntt,,  ccoonnvveenniieennttllyy  

llooccaattiinngg  iitt  wwiitthhiinn  tthhee  pprroovviinncciiaall  pprroojjeecctt..  

  

    11..22..22    RReessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  llaayy  ppeerrssoonnss  

[[118822]]  

    SSttaattuutteess  

SSiinnccee  ccoonntteexxttss  aanndd  cciivviill  lleeggiissllaattiioonn  vvaarryy  ssoo  mmuucchh,,  eevveerryy  PPrroovviinnccee  mmuusstt  ddeeffiinnee  hhee  mmooddeellss  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  kkiinnddss  

ooff  wwoorrkkss  eennttrruusstteedd  ttoo  tthhee  llaaiittyy  wwiitthhiinn  aa  pprroovviinncciiaall  pprroojjeecctt,,  wwiitthh  ppaarrttiiccuullaarr  rreeffeerreennccee  ttoo  ttaasskkss  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  ttoo  nnoommiinnaattiioonnss,,  

dduurraattiioonn  iinn  ooffffiiccee,,  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  oorrggaannss..  aanndd  tthhee  ccoommppeetteennccee  ooff  tthhee  PPrroovviinncciiaall..    FFoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee  tthhee  PPrroovviinnccee  wwiillll  

pprrooppoossee  rreegguullaattiioonnss  oorr  ssttaattuutteess  ffoorr  tthhee  aaccttiivviittyy  oorr  wwoorrkkss  ccoonncceerrnneedd..  

  

    CCoonnttrraaccttss  

SSiittuuaattiioonnss  eexxiisstt  iinn  wwhhiicchh  aa  PPrroovviinnccee  eennttrruussttss  ttoo  aa  jjuurriiddiiccaall  eennttiittyy  ((aassssoocciiaattiioonn,,  ssoocciieettyy,,  oorr  ccooooppeerraattiivvee))  aa  wwoorrkk  oorr  sseeccttoorr  ooff  aa  

wwoorrkk,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  uussee  ooff  ffuurrnniittuurree  eettcc..  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  pprroovviinnccee..    IInn  tthhiiss  ccaassee  aa  ccoonnttrraacctt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  rreegguullaattee  

jjuurriiddiiccaall  aanndd  ffiinnaanncciiaall  rreellaattiioonnss..  

  

22..  LLaayy  ccoollllaabboorraattoorrss  iinn  pplluurriirreelliiggiioouuss  aanndd  pplluurriiccuullttuurraall  ccoonntteexxttss  

        22..11    EEcccclleessiiaall  rreeffeerreenncceess  

[[118833]]  

TThheerree  iiss  aa  ffuunnddaammeennttaall  uunniittyy  bbeettwweeeenn  aallll  hhuummaann  bbeeiinnggss,,  iinn  ssoo  ffaarr  aass  tthheeyy  hhaavvee  GGoodd  aass  tthheeiirr  oorriiggiinn  aanndd  tthhee  ffuullllnneessss  ooff  lliiffee  iinn  

GGoodd  aass  tthheeiirr  ddeessttiinnyy  ((NNAA  22;;  DDAA  2288))..    TThheerree  iiss  aallssoo  aa  ssiinnggllee  hhiissttoorryy  ooff  ssaallvvaattiioonn  ffoorr  tthhee  wwhhoollee  hhuummaann  rraaccee  ((GGeenn  11--1111;;  DDAA  



1199,,2288))  wwiitthh  aatt  iittss  cceennttrree  CChhrriisstt  JJeessuuss,,  wwhhoo  iinn  hhiiss  iinnccaarrnnaattiioonn  ""iinn  aa  cceerrttaaiinn  wwaayy  uunniitteedd  hhiimmsseellff  wwiitthh  eeaacchh  iinnddiivviidduuaall""  ((GGSS  2222;;  

RRHH  1133))..  

  

TThhee  pprreesseennccee  aanndd  aaccttiivviittyy  ooff  tthhee  WWoorrdd  aanndd  ooff  tthhee  SSppiirriitt,,  eevveenn  bbeeyyoonndd  tthhee  ccoonnffiinneess  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  ((AAGG  44;;  RRHH  66;;  DDVV  5533;;  DDAA  

2266)),,  ggiivvee  oorriiggiinn  ttoo  ppoossiittiivvee  vvaalluueess  aanndd  eelleemmeennttss  ooff  ggrraaccee  aallssoo  iinn  tthhee  vvaarriioouuss  rreelliiggiioouuss  ttrraaddiittiioonnss  ((NNAA  22;;  AAGG  1111;;  LLGG  1177;;  DDAA  

3300))..    TThhiiss  ddooeess  nnoott  iimmppllyy  tthhaatt  eevveerryytthhiinngg  iiss  ggoooodd  iinn  tthheessee  rreelliiggiioonnss..    BBeeccaauussee  ooff  tthhee  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  ssiinn,,  ttrruutthh  aanndd  eerrrroorr,,  

ggoooodd  aanndd  eevviill,,  ccaannnnoott  aallwwaayyss  bbee  cclleeaarrllyy  ddiissttiinngguuiisshheedd..    TThhiiss  rreeqquuiirreess  ccaarreeffuull  ddiisscceerrnnmmeenntt  ((DDAA  3311))..  

  

TThhee  ffuunnddaammeennttaall  uunniittyy  ooff  aallll  hhuummaann  bbeeiinnggss,,  tthhee  ppoossiittiivvee  vvaalluueess  aanndd  eelleemmeennttss  ooff  ggrraaccee  pprreesseenntt  iinn  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  rreelliiggiioonnss,,  

eennccoouurraaggee  tthhee  CChhuurrcchh  ttoo  eenntteerr  iinnttoo  ""ddiiaalloogguuee  aanndd  ccoollllaabboorraattiioonn""  wwiitthh  tthheemm  ((NNAA  22;;  GGSS  9922--9933..  

  

FFaaiitthh  iinn  CChhrriisstt  aanndd  bbaappttiissmm,,  tthhee  ssaaccrraammeenntt  ooff  uunniittyy,,  aarree  iinn  CChhrriissttiiaannss  ooff  ootthheerr  ddeennoommiinnaattiioonnss  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  ooff  aa  ccoommmmuunniioonn,,  

aallbbeeiitt  iimmppeerrffeecctt,,  wwiitthh  tthhee  CCaatthhoolliicc  CChhuurrcchh,,  aanndd  tthhiiss  ccoommmmuunniioonn  mmaakkeess  ppoossssiibbllee  aa  ddeeeeppeerr  ddiiaalloogguuee..  

  

DDiiaalloogguuee  iiss  ooff  vvaarriioouuss  kkiinnddss::  

--  tthhee  ddiiaalloogguuee  ooff  lliiffee,,  wwhhiicchh  rreeqquuiirreess  hhoossppiittaalliittyy,,  rreessppeecctt  aanndd  aa  ggeennuuiinnee  iinntteerreesstt  ffoorr  eevveerryyoonnee,,  sshhaarriinngg  tthheeiirr  hhooppeess,,  jjooyyss,,  

ssuuffffeerriinnggss  aanndd  ddiiffffiiccuullttiieess;;  

--  tthhee  ddiiaalloogguuee  ooff  aaccttiioonn,,  wwhhiicchh  aaiimmss  aatt  ccoommmmoonn  ccoommmmiittmmeenntt  ffoorr  tthhee  ccaauussee  ooff  ddeevveellooppmmeenntt,,  jjuussttiiccee  aanndd  ppeeaaccee;;  

--  tthhee  ddiiaalloogguuee  ooff  tthheeoollooggiiccaall  eexxcchhaannggee,,  wwhhiicchh  ccaallllss  ffoorr  mmuuttuuaall  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  vvaalluueess  pprreesseenntt  iinn  ootthheerr  

rreelliiggiioonnss;;  

--  tthhee  ddiiaalloogguuee  ooff  rreelliiggiioouuss  eexxppeerriieennccee,,  wwhhiicchh  iimmpplliieess  tthhee  sshhaarriinngg  ooff  pprraayyeerr  eexxppeerriieenncceess,,  ooff  tthhee  LLeeccttiioo  DDiivviinnaa,,  ooff  tthhee  sseeaarrcchh  

ffoorr  GGoodd  ((DDAA  4422;;  VVCC  110011--110022))..  

  

TThhee  CChhuurrcchh  iiss  rreeaaddyy  ffoorr  ddiiaalloogguuee  aanndd  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  eevveerryyoonnee::  wwiitthh  CChhrriissttiiaannss  ooff  ootthheerr  ddeennoommiinnaattiioonnss,,  wwiitthh  mmeemmbbeerrss  ooff  

ootthheerr  rreelliiggiioouuss  ttrraaddiittiioonnss,,  wwiitthh  ppeerrssoonnss  wwhhoo  rreessppeecctt  hhuummaann  vvaalluueess,,  aanndd  eevveenn  wwiitthh  tthhoossee  wwhhoo  aarree  ooppppoosseedd  ttoo  tthhee  CChhuurrcchh  aanndd  

ppeerrsseeccuuttee  iitt  ((GGSS  9922))..  

  

IInn  tthhiiss  wwaayy  tthhee  CChhuurrcchh,,  wwhhiillee  aavvooiiddiinngg  tthhee  ddaannggeerrss  ooff  ssyynnccrreettiissmm  aanndd  wwiitthhoouutt  ffaaiilliinngg  iinn  tthhee  dduuttyy  ooff  eevvaannggeelliizziinngg  aanndd  

pprrooccllaaiimmiinngg  tthhee  GGoooodd  NNeewwss,,  ttrriieess  ttoo  ccoollllaabboorraattee  wwiitthh  aallll  ffoorr  tthhee  bbuuiillddiinngg  ooff  GGoodd''ss  KKiinnggddoomm,,  ddeeffiinniittiivveellyy  iinnaauugguurraatteedd  bbyy  

JJeessuuss  CChhrriisstt  ((RRMM  1166)),,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  dduuttyy  ooff  eevveerryy  iinnddiivviidduuaall,,  ooff  ssoocciieettyy,,  aanndd  ooff  tthhee  wwhhoollee  wwoorrlldd  ((RRMM  1155))..  

  

EEccuummeenniiccaall  aanndd  iinntteerr--rreelliiggiioouuss  ddiiaalloogguuee  aanndd  ccoollllaabboorraattiioonn  aarree  aa  sseerriioouuss  oobblliiggaattiioonn  ffoorr  IInnssttiittuutteess  ooff  CCoonnsseeccrraatteedd  LLiiffee  aanndd  ffoorr  

SSoocciieettiieess  ooff  AAppoossttoolliicc  LLiiffee,,  aanndd  tthhiiss  rreeqquuiirreess  aann  aaddeeqquuaattee  ffoorrmmaattiioonn  ((VVCC  110000--110022..  

  

      22..22    SSaalleessiiaann  rreeffeerreenncceess  

[[118844]]  

AAtt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  DDoonn  BBoossccoo''ss  ccoollllaabboorraattoorrss  wweerree  CCaatthhoolliiccss..    BBuutt  hhee  wwaass  rreeaaddyy  ttoo  aacccceepptt  tthhee  hheellpp  aanndd  ccoollllaabboorraattiioonn  ooff  ootthheerrss..    

IInn  11888811,,  wwrriittiinngg  ttoo  aa  JJeeww  wwhhoo  hhaadd  eexxpprreesssseedd  ssuurrpprriissee  aanndd  bbeewwiillddeerrmmeenntt  aatt  ffiinnddiinngg  hhiiss  nnaammee  iinncclluuddeedd  iinn  aa  lliisstt  ooff  ccooooppeerraattoorrss,,  

hhee  ssaaiidd::  ""IItt  iiss  ppeerrhhaappss  vveerryy  uunnuussuuaall  ffoorr  aa  CCaatthhoolliicc  pprriieesstt  ttoo  pprrooppoossee  aann  aassssoocciiaattiioonn  ooff  cchhaarriittyy  ttoo  aann  IIssrraaeelliittee!!    BBuutt  tthhee  LLoorrdd''ss  

cchhaarriittyy  hhaass  nnoo  lliimmiittss,,  aanndd  eexxcclluuddeess  nnoo  oonnee  oonn  ggrroouunnddss  ooff  aaggee,,  ccoonnddiittiioonn  oorr  bbeelliieeff......""  ((CCoolllleecctteedd  LLeetttteerrss,,  VV  nn..22224477))..  

  

DDoonn  BBoossccoo''ss  aattttiittuuddee  ffoosstteerrss  iinn  uuss  tthhee  ssaammee  ooppeennnneessss  aatt  tthhee  pprreesseenntt  ddaayy..  

WWee  ccaann  iinnvviittee  llaayy  ppeeooppllee  ooff  ddiiffffeerreenntt  bbeelliieeffss  ttoo  ccoollllaabboorraattee  wwiitthh  uuss  iinn  aann  eedduuccaattiivvee  pprroojjeecctt  aapppplliiccaabbllee  ttoo  ddiiffffeerreenntt  ssiittuuaattiioonnss  

aanndd  ccuullttuurreess::  TThhee  aassppeecctt  ooff  rreelliiggiioouuss  ttrraannsscceennddeennccee,,  tthhee  ccoorrnneerrssttoonnee  ooff  DDoonn  BBoossccoo''ss  ppeeddaaggooggiiccaall  mmeetthhoodd,,  iiss  nnoott  oonnllyy  

aapppplliiccaabbllee  ttoo  eevveerryy  ccuullttuurree  bbuutt  ccaann  aallssoo  bbee  pprrooffiittaabbllyy  aaddaapptteedd  eevveenn  ttoo  nnoonn--cchhrriissttiiaann  rreelliiggiioonnss""  ((IIPP  1111))..    ""TThheerree,,  ((iinn  

tteerrrriittoorriieess  ooff  ffiirrsstt  eevvaannggeelliizzaattiioonn)),,  iitt  wwiillll  bbee  ppoossssiibbllee  ttoo  wwoorrkk  eeffffiiccaacciioouussllyy,,  eevveenn  wwiitthh  llaayy  ppeeooppllee  wwhhoo  ddoo  nnoott  bbeelloonngg  ttoo  tthhee  

CCaatthhoolliicc  CChhuurrcchh,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  lliivvee  ttoo  tthhee  ffuullll  tthhee  eexxppeerriieennccee  ooff  DDoonn  BBoossccoo  aanndd  ttoo  ppuutt  ffoorrwwaarrdd  iinn  aann  

iinntteeggrraall  mmaannnneerr  bbootthh  hhiiss  eedduuccaattiivvee  ssyysstteemm  aanndd  hhiiss  aappoossttoolliicc  ssppiirriitt""  ((MMeessssaaggee  ooff  PPooppee  ttoo  GGCC2244,,  OOssss..RRoomm..[[EEnngg..eeddttnn]],,  1133  

MMaarrcchh  ''9966))..  

  

FFoorr  ssuucchh  ccoonntteexxttss  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  tthhee  SSaalleessiiaann  lliivvee  iinn  ffiiddeelliittyy  ttoo  hhiiss  oowwnn  cchhaarriissmm  aanndd  ttoo  tthhee  eevvaannggeelliizziinngg  mmiissssiioonn  ooff  tthhee  

CChhuurrcchh  ((CC  66..77..3300..3311)),,  iinnsseerrttiinngg  vvaarriioouuss  eelleemmeennttss  iinnttoo  hhiiss  iinntteerrvveennttiioonn::  tthhee  wwiittnneessss  ooff  CChhrriissttiiaann  lliiffee,,  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  hhuummaann  

aaddvvaanncceemmeenntt  aanndd  ssoocciiaall  jjuussttiiccee,,  pprraayyeerr  aanndd  ccoonntteemmppllaattiioonn,,  iinntteerr--rreelliiggiioouuss  ddiiaalloogguuee,,  ddiirreecctt  pprrooccllaammaattiioonn  ooff  CChhrriisstt''ss  GGoossppeell..  

  

      22..33    GGuuiiddeelliinneess  

[[118855]]  



FFrroomm  tthhee  eecccclleessiiaall  aanndd  ssaalleessiiaann  rreeffeerreenncceess  wwee  ccaann  ddeedduuccee  ttwwoo  ccrriitteerriiaa  ffoorr  oouurr  gguuiiddaannccee  iinn  tthhee  ddeelliiccaattee  pprroocceessss  ooff  ccoommmmuunniioonn  

aanndd  sshhaarriinngg  wwiitthh  llaayy  ppeeooppllee  ooff  ootthheerr  ttrraaddiittiioonnss  aanndd  ccoonnvviiccttiioonnss..  

  

aa..  TThhee  ffuunnddaammeennttaall  ccrriitteerriioonn  iiss  tthhee  pprreevveennttiivvee  ssyysstteemm..  

WWiitthh  tthhoossee  wwhhoo  ddoo  nnoott  aacccceepptt  GGoodd  wwee  ccaann  jjoouurrnneeyy  ttooggeetthheerr,,  bbaassiinngg  oouurrsseellvveess  oonn  tthhee  hhuummaann  aanndd  llaayy  vvaalluueess  pprreesseenntt  iinn  tthhee  

pprreevveennttiivvee  ssyysstteemm;;  wwiitthh  tthhoossee  wwhhoo  ddoo  aacccceepptt  GGoodd  aanndd  tthhee  ttrraannsscceennddeenntt  wwee  ccaann  ggoo  ffuurrtthheerr,,  eevveenn  ttoo  wweellccoommiinngg  tthheeiirr  rreelliiggiioouuss  

vvaalluueess;;  aanndd  ffiinnaallllyy,,  wwiitthh  tthhoossee  wwhhoo  sshhaarree  oouurr  ffaaiitthh  iinn  CChhrriisstt  bbuutt  nnoott  oouurr  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  CChhuurrcchh,,  wwee  ccaann  wwaallkk  ssttiillll  mmoorree  

cclloosseellyy  oonn  tthhee  ppaatthh  ooff  tthhee  GGoossppeell..  

  

bb..  SSiinnccee  tthhee  mmiissssiioonn  ttoo  yyoouutthh  lleeaaddss  ttoo  aann  eedduuccaattiioonn  wwhhiicchh  iiss  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  eevvaannggeelliizzaattiioonn,,  nnoo  ccoollllaabboorraattiioonn  iiss  ppoossssiibbllee  

wwiitthh  tthhoossee  wwhhoo  aarree  nnoott  ooppeenn  ttoo  aa  sseeaarrcchh  ffoorr  GGoodd..    NNeevveerrtthheelleessss  tthheeyy  wwiillll  nnoott  bbee  eexxcclluuddeedd  ffrroomm  oouurr  ppaassttoorraall  ccoonncceerrnn..    TThhiiss  iiss  

tthhee  ccaassee  eessppeecciiaallllyy  wwiitthh  ppeerrssoonnss  aaddhheerriinngg  ttoo  cceerrttaaiinn  sseeccttss,,  mmoovveemmeennttss  oorr  iiddeeoollooggiieess  wwiitthh  ccoonnvviiccttiioonnss  hhoossttiillee  ttoo  tthhee  CChhrriissttiiaann  

ffaaiitthh..  

  

      22..44    PPrraaccttiiccaall  ccoommmmiittmmeennttss  

[[118866]]  

aa..  TThhee  GGCC2244  aasskkss  tthhee  SSaalleessiiaannss  aanndd  tthhee  CCEEPPss  ffoorr  aa  ggrreeaatteerr  aawwaarreenneessss  ooff  tthhee  rriicchh  ppoossssiibbiilliittiieess  ooffffeerreedd  uuss  bbyy  llaayy  ccoollllaabboorraattoorrss  

ooff  ootthheerr  rreelliiggiioonnss  aanndd  ccoonnvviiccttiioonnss,,  aanndd  aasskkss  uurrggeennttllyy  ffoorr  aa  vviittaall  aanndd  pprraaccttiiccaall  ddiiaalloogguuee  ttoo  bbee  bbeegguunn  wwiitthh  tthheemm  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  

tthhee  eedduuccaattiioonn  ooff  tthhee  yyoouunngg..  

  

bb..  IInn  tthhee  nneexxtt  ssiixx  yyeeaarrss  aa  ddeeeepp  aanndd  aaccccuurraattee  ssttuuddyy  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ooff  oouurr  rraappppoorrtt  wwiitthh  tthheemm  iinn  aallll  iittss  bbrreeaaddtthh,,  hhaavviinngg  aallwwaayyss  

iinn  mmiinndd  tthhee  uullttiimmaattee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  ffuullllnneessss  ooff  tthhee  pprrooccllaammaattiioonn  ooff  CChhrriisstt..  

  

cc..  TThheeiirr  pprreesseennccee  sshhoouulldd  bbee  eexxppllooiitteedd  iinn  oouurr  wwoorrkkss,,  mmeeeettiinngg  tthheeiirr  ddeessiirree  ttoo  bbee  rreeccooggnniizzeedd  aass  vvaalliidd  ccoollllaabboorraattoorrss  iinn  tthhee  

ssaalleessiiaann  mmiissssiioonn..  

  

dd..  TTooggeetthheerr  wwiitthh  tthheemm  aa  qquuaalliiffiieedd  aanndd  aaddeeqquuaattee  ffoorrmmaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  pprroommootteedd  oonn  hhee  ssaalliieenntt  aassppeeccttss  ooff  tthhee  pprreevveennttiivvee  ssyysstteemm,,  

aanndd  oonn  tthhee  hhuummaanniissttiicc,,  eetthhiiccaall,,  ttrraannsscceennddeenntt  aanndd  rreelliiggiioouuss  vvaalluueess  ccoonnttaaiinneedd  iinn  iitt..  

  

ee..  AAnn  iinntteelllliiggeenntt  ccoollllaabboorraattiioonn  sshhoouulldd  bbee  ffoosstteerreedd  wwiitthh  ootthheerr  ppuubblliicc  oorr  pprriivvaattee  oorrggaanniissmmss  wwhhiicchh  wwoorrkk  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  

yyoouunngg..  

  



  

CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

  

      [[118877]]  

AA  yyeeaarr  aafftteerr  hhiiss  aarrrriivvaall  aatt  VVaallddooccccoo  DDoonn  BBoossccoo  hhaadd  aa  ddrreeaamm,,  wwhhiicchh  hhee  rreeccoouunntteedd  oonnllyy  iinn  11886644  ttoo  aa  ssmmaallll  ggrroouupp  ooff  SSaalleessiiaannss  

wwhhoomm  hhee  ccaalllleedd  ttooggeetthheerr  aafftteerr  tthhee  ''ggoooodd  nniigghhtt''..  

  

""II  hhaavvee  aallrreeaaddyy  ttoolldd  yyoouu  ooff  sseevveerraall  tthhiinnggss  II  ssaaww  aass  iinn  aa  ddrreeaamm..    FFrroomm  tthheemm  wwee  ccaann  iinnffeerr  hhooww  mmuucchh  OOuurr  LLaaddyy  lloovveess  aanndd  hheellppss  

uuss..    BBuutt  nnooww  tthhaatt  wwee  aarree  aalloonnee  ttooggeetthheerr,,  II  aamm  ggooiinngg  ttoo  tteellll  yyoouu  nnoott  jjuusstt  aannootthheerr  ddrreeaamm,,  bbuutt  ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  OOuurr  LLaaddyy  hheerrsseellff  

ggrraacciioouussllyy  sshhoowweedd  mmee..    II  aamm  ddooiinngg  tthhiiss  ssoo  tthhaatt  eeaacchh  ooff  uuss  mmaayy  bbee  ccoonnvviinncceedd  tthhaatt  iitt  iiss  OOuurr  LLaaddyy  hheerrsseellff  wwhhoo  wwaannttss  oouurr  

CCoonnggrreeggaattiioonn..    TThhiiss  sshhoouulldd  ssppuurr  uuss  ttoo  wwoorrkk  eevveerr  hhaarrddeerr  ffoorr  GGoodd''ss  ggrreeaatteerr  gglloorryy..    II  tteellll  yyoouu  tthhiiss  iinn  ccoonnffiiddeennccee""..  

  

AAnndd  hhee  wweenntt  oonn  ttoo  ddeessccrriibbee  tthhee  ffaammoouuss  vviissiioonn  ooff  tthhee  ''PPeerrggoollaa  ooff  rroosseess''..  

  

DDoonn  BBoossccoo  wwaass  ttoolldd  ttoo  ttaakkee  ooffff  hhiiss  sshhooeess;;  tthhiiss  hhee  ddiidd  wwiilllliinnggllyy,,  oonnllyy  ttoo  ddiissccoovveerr  aatt  oonnccee  hhooww  mmaannyy  ppaaiinnffuull  tthhoorrnnss  wweerree  

hhiiddddeenn  aammoonngg  tthhee  fflloowweerrss..  

TThheeyy  iinnddiiccaattee  tthhee  ddiiffffiiccuullttiieess::  bbootthh  iinntteerrnnaall  ((nneeeedd  ffoorr  mmoorrttiiffiiccaattiioonn!!))  aanndd  eexxtteerrnnaall  ((nneeeedd  ffoorr  aappoossttoolliicc  ccoouurraaggee))..  

  

BBuutt  hhee  wwaass  nnoott  aalloonnee::  

  

""MMaannyy  pprriieessttss,,  cclleerriiccss  aanndd  llaayy  ppeeooppllee  wwhhoomm  II  hhaadd  aasskkeedd,,  bbeeggaann  ttoo  ffoollllooww  mmee  qquuiittee  hhaappppiillyy,,  aattttrraacctteedd  bbyy  tthhee  bbeeaauuttyy  ooff  tthhee  

fflloowweerrss,,  bbuutt  wwhheenn  tthheeyy  ffoouunndd  tthheeyy  hhaadd  ttoo  wwaallkk  oonn  ppiieerrcciinngg  tthhoorrnnss  aanndd  tthhaatt  tthheessee  wweerree  ssttiicckkiinngg  oouutt  oonn  aallll  ssiiddeess,,  tthheeyy  bbeeggaann  ttoo  

ccrryy  oouutt::  WWee  hhaavvee  bbeeeenn  ffoooolleedd!!    II  rreepplliieedd::  LLeett  tthhoossee  wwhhoo  aarree  oonnllyy  oouutt  ffoorr  aa  ggoooodd  ttiimmee  ggoo  bbaacckk  aaggaaiinn;;  tthhee  ootthheerrss  ffoollllooww  mmee..  

QQuuiittee  aa  nnuummbbeerr  ddiidd  ggoo  bbaacckk..((......))    BBuutt  II  wwaass  ssoooonn  ccoonnssoolleedd  wwhheenn  II  ssaaww  aa  ggrroouupp  ooff  pprriieessttss,,  cclleerriiccss  aanndd  llaayymmeenn  ccoommiinngg  ttoowwaarrddss  

mmee..    ''HHeerree  wwee  aarree'',,  tthheeyy  ssaaiidd,,  ''wwee  aarree  aallll  yyoouurrss  aanndd  rreeaaddyy  ttoo  ffoollllooww  yyoouu''..    SSoo  II  lleedd  tthheemm  ffoorrwwaarrdd..    MMaannyy  ooff  tthheemm  II  kknneeww,,  bbuutt  

mmaannyy  mmoorree  wweerree  ssttrraannggeerrss""..  

  

TThhee  ppaatthh  bbrroouugghhtt  tthheemm  ttoo  aannootthheerr  pplleeaassaanntt  ggaarrddeenn  wwhheerree  aa  ccooooll  bbrreeeezzee  ccuurreedd  aallll  tthheeiirr  iinnjjuurriieess  aanndd  lleedd  tthheemm  ttoo  aann  iimmppoossiinngg  

bbuuiillddiinngg  wwhheerree  tthhee  BBlleesssseedd  VViirrggiinn  eexxppllaaiinneedd  tthhee  sseennssee  ooff  tthhee  vviissiioonn  aanndd  eennccoouurraaggeedd  hheerr  ffoolllloowweerrss  iinn  tthheeiirr  mmiissssiioonn..  

  

AAss  ssoooonn  aass  tthhee  MMootthheerr  ooff  GGoodd  ffiinniisshheedd  ssppeeaakkiinngg,,  II  aawwookkee  aanndd  ffoouunndd  mmyysseellff  iinn  mmyy  rroooomm""  ((BBMM  33,,  2255--2277))..  

  

TThhiiss  mmeessssaaggee  iiss  aaddddrreesssseedd  pprriimmaarriillyy  ttoo  uuss  SSDDBBss;;  iinn  iitt  wwee  ffiinndd  eecchhooeedd  wwiitthh  cceerrttaaiinnttyy  tthhee  WWoorrdd  ooff  GGoodd..  

[[118888]]  

IInn  rreessppoonnssee  lleett  uuss  nnoottee  tthhee  nneeeedd  wwee  hhaavvee  ttoo  rreenneeww  oouurr  ffaaiitthh  iiff  wwee  wwaanntt  ttoo  bbeeccoommee  ''ssyymmbboollss'',,  aa  bboonndd  ooff  ccoommmmuunniioonn  wwiitthh  oouurr  

bbrrootthheerrss  aanndd  ssiisstteerrss  ssccaatttteerreedd  aallll  oovveerr  tthhee  wwoorrlldd..  

  

  

WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  

gguuiiddeedd  bbyy  MMaarryy  

aanndd  wwoorrkkiinngg  ttooggeetthheerr  

wwee  ccaann  rreeaacchh  tthhaatt  wwiissddoomm  

wwhhiicchh  iiss  tthhee  pprroommiissee  ooff  lliiffee..  

  

WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  

wwhhaatt  uunniitteess  

SSaalleessiiaannss  aanndd  llaaiittyy  

ttooggeetthheerr  

iiss  tthhee  ccrryy  ttoo  DDoonn  BBoossccoo  

""WWee  aarree  aallll  yyoouurrss""..  

  

WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  

wwee  ccaann  ppuusshh  aahheeaadd  

aanndd  ccaallll  ootthheerrss  ttoo  oouurr  ssiiddee  

ttooggeetthheerr  

aalloonngg  oouurr  wwaayy..  



  

WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  

nneeww  ttiimmeess  aarree  ccoommiinngg    

ffoorr  tthhee  CChhuurrcchh  aanndd  tthhee  wwoorrlldd::  

wwiitthh  lliivviinngg  hhooppee  

wwee  sshhaallll  bbee  

ttooggeetthheerr  

bbuuiillddeerrss  ooff  tthhee  KKiinnggddoomm..  


